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Vstupte do naší uzavřené skupinky na Facebooku s názvem Nedoklubko-Nejste v tom sami.

V České republice se ročně narodí více než 8 000 dětí předčasně.
Celosvětově je každé desáté miminko nedonošené.

Chceme dávat víru a naději v dobré konce, předávat informace, rady a zkušenosti čerstvým maminkám 
a tátům. Protože my sami jsme ušli tu dlouhou cestu, kdy jsme trávili dny, týdny a měsíce u inkubátorů, 
v odstříkávacích místnostech, čekárnách a nemocničních bufetech. Měli bezesné noci a ptali se dokola 
sami sebe proč právě my a kolik toho ten náš malý bojovník bude muset vydržet, než si ho odvezeme 
domů. Chceme rodičům po předčasném porodu vzkázat, že v tom nejsou sami.

Za předčasný porod je považováno narození 
dítěte před ukončeným 37. týdnem těhotenství.

Klasifikace Hmotnost Gestační 
nezralosti (gramy) týden
Extrémně nezralý  500–1 200 do 27 + 6 t. t.
Těžce nezralý 1 000–1 800 do 31 + 6 t. t.
Středně nezralý 1 500–2 500 do 34 + 6 t. t.
Lehce nezralý 2 000–3 000 do 37 + 6 t. t.

Od roku 1994 je hranice viability 
(životaschopnosti) v České republice  
stanovena na 24. týden těhotenství.

V celosvětovém měřítku je česká  
neonatologie na špičkové úrovni.

K těmto výsledkům výrazně přispěla 
centralizace péče o předčasně narozené 
novorozence do specializovaných 
perinatologických center.

•  Podporujeme rodiny předčasně narozených 
dětí od roku 2002

•  Spolupracujeme se všemi perinatologickými 
centry v ČR a Centrem komplexní péče 
pro děti s perinatální zátěží KDDL Praha

•  Sdružujeme rodiče předčasně narozených dětí
•  Podporujeme sdílení příběhů a zkušeností
•  Informujeme veřejnost o problematice 

předčasného porodu
•  Organizujeme různé akce s cílem podpořit 

rodiče a perinatologická centra
•  Spolupracujeme s Českou neonatologickou 

společností ČLS JEP
•  Jsme zakládajícím členem mezinárodní 

organizace EFCNI (European Foundation 
for the Care of Newborn Infants)

•  Koordinujeme projekty: Mámy pro mámy, 
Miminka do dlaně, Pomáháme (ne)donošení

Nedoklubko – nestátní nezisková 
rodičovská organizace

Základní fakta  
o předčasném porodu

NE
D

O
KL

UB
KO

 T
EA

M
 K

VĚ
TE

N 
20

21



 12. číslo 3

Milé maminky, milí tatínkové, všichni 
blízcí předčasně narozeného děťátka!
Už více než rok žijeme 
všichni jinak než dříve. 
V Nedoklubku jsme 
v průběhu uplynulého 
covidového období něko-
likrát změnili naše krátko-
dobé i dlouhodobé plány. 
Čelili jsme slovnímu na-
padení exposlance Škárky, 
který se vyjádřil o před-
časně narozených dětech 
jako o zrůdách, kterých 
by se měla společnost 
zbavit. To nás zasáhlo a pobouřilo, ale 
také utvrdilo v tom, že je důležité stále 
pracovat na osvětě problematiky před-
časného porodu a neonatologické péče 
v České republice. Aby už nikdy a nikdo 
v téhle zemi nemohl vypustit z úst nic 
tak zlého a hlavně nepravdivého.

V červnu jsme oslavili naši plnoletost 
a v září jsme zahájili činnost našeho 
charitativního Obchůdku Nedoklubka, 

v listopadu oslavili už 
desátý Světový den 
předčasně narozených 
dětí a v průběhu roku 
jsme v nemocnicích 
předali přes 8000 Léči-
vých balíčků, Čepiček 
na doma a háčkovaných 
chobotniček. V prosinci 
jsme začali distribuovat 
na všechna neonatolo-
gická oddělení novinku 
MUDr. Mileny Dokou-

pilové a společnosti AbbVie: Průvodce 
pro rodiče předčasně narozeného dítěte. 
Také jsme začali připravovat knížku 
Nedoklubka o tom, jak přichází na svět 
miminka do dlaně. Knížka bude určená 
už nastávajícím maminkám, kterým 
z jakéhokoli důvodu hrozí, že předčasně 
porodí. Obsahuje články od více než tři-
ceti odborníků z řad gynekologů, porod-
níků, neonatologů a psychologů. Také 

rozhovory a příběhy rodičů miminek do 
dlaně. Knížku vydáme ještě letos a moc 
se na ni těšíme. Bude to publikace, nad 
níž převzali záštitu Česká gynekologic-
ko-porodnická i neonatologická společ-
nost. Jejím hlavním cílem bude správně 
informovat jak těhotné ženy, tak i ma-
minky, jimž se děťátko předčasně narodí. 
Bude to ucelený soubor informací psaný 
předními českými odborníky pro každé-
ho, kdo si bude přát najít odpovědi na 
své otázky. Více k oběma knížkám najde-
te na našem webu v sekci Publikace.

Stát se rodičem předčasně narozeného 
dítěte je těžké. Je to nečekané, náročné 
a vyčerpávající. Přeji si, ať vám naše člán-
ky pomáhají. Ať u nás najdete to, co hle-
dáte. Jsme tady s vámi a pro vás! Nejste 
v tom sami.

Lucie Žáčková
výkonná ředitelka, 
maminka holčičky Elly (25 + 3 t. t., 730 g)

Rok pod rouškou
Toto číslo časopisu je již třetí, které vychá-
zí od začátku pandemie. Za uplynulý rok 
o nemoci způsobené SARS-CoV-2 mnohé 
víme, posunuly se znalosti zdravotníků 
a naštěstí se potvrdilo, že tato infekce ty 
nejmenší příliš neohrožuje… Rozhodly 
jsme se toto číslo věnovat právě tématu 
covid-19 na českých neonatologiích. Tam 
se totiž zázraky dějí i v časech pandemie.

Z mého pohledu jde o další číslo, 
které vznikalo na Šumavě, kam jsem se 
s dcerou uchýlila nejen tak trochu se 
schovat před virem, ale také za přírodou 
a zážitky. Před nedávnem jsme tu oslavili 
dceřiny 5. narozeniny! Na biologický 
a korigovaný věk již nerozlišujeme, ale 
kdyby se nás ještě týkal, ty korigované 
narozeniny bychom měly ještě před se-
bou. Jakoby mezi jejím narozením a na-
ším šumavským skotačením byla propast 
času… Ty chvíle, kdy jsem plakala u inku-
bátoru, jsou ty tam. Odvál je čas, odnesla 

tekoucí voda v řece, od-
foukl šumavský vánek. 
Přesto si je umím vybavit, 
vyvolat si pocity, které 
jsem tehdy prožívala… 
A ty přinesou obrovskou 
vděčnost. Takovou, kterou 
nikdy čas neodnese, řeka 
neodplaví a žádný vítr ne-
bude dost silný na to, aby 
ji odvál do ztracena. Tahle 
vděčnost zdravotníkům 
a vesmíru za to, že stál při 
nás, je sestra hrdosti. Hrdosti na moje 
dítě, obrovského bojovníka!

Myslím na vás všechny, kteří statečně 
stojíte po boku svým maličkým mi-
minkům i v této těžké době! Skláním se 
před vámi, nebojujete totiž pouze s tím, 
s čím jsme se museli bít my všichni – 
každá máma a každý táta předčasně 
narozeného miminka. Bojujete také 

se strachem z nákazy 
covid-19, někteří z vás 
i s absolutní separací 
od vašeho děťátka… 
A opatření proti šíření 
viru vám to neulehčují. 
Vy jste ti nejstatečnější 
ze statečných. Nikdy na 
to nezapomínejte. Až 
budete jednou šťastní 
a spokojení děkovat 
vesmíru za to, že stál 
při vás a vzpomínat na 

zdravotníky, kteří vám tak moc a s laska-
vostí pomohli, nezapomínejte ani na to, 
že skvělí jste i vy!! A buďte hrdí také na 
sebe! Nejste v tom sami.

Petra Kašparová
šéfredaktorka Nejste v tom sami a autorka 
textů a rozhovorů, maminka holčičky  
Marie Apoleny (29 + 6 t. t., 1010 g)

editorial
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„Bez mého muže bych to nezvládla,“
říká maminka, která porodila jako covid pozitivní
Monika Lévaiová předčasně porodila te-
prve před pár týdny. I tak se s námi podě-
lila o svůj příběh… Je totiž jednou z žen, 
které porodily jako covid pozitivní. Zažila 
si tedy nejen šok z předčasného porodu, 
ale také velmi nelehkou situaci, kdy musí 
zůstat nemocná v karanténě a za svým 
miminkem vůbec nesmí. Jaké to pro ni 
bylo? Jak hodnotí dny kolem porodu 
nyní, když už se svým miminkem může 
být a těší se na brzký odchod domů? Pře-
čtěte si její příběh o tom, jak jako naka-
žená covid-19 porodila ve 30 + 1 Kubíka 
s porodní hmotností 1 300 gramů.

MĚLA JSEM RÝMU, JINAK 
MI NIC NEBYLO
Říkala jsem si, že je to 
alergie na pyl, kterou 
trpím. Na test jsem 
šla, protože přítel byl 
pozitivní. V den testu 
už mi taky bylo zle, 
přidaly se horečky 
a opravdu veliký 
kašel. Den nato jsem 
se dozvěděla, že jsem 
pozitivní. Tehdy mi 
také začalo tvrdnout 
břicho. Volala jsem 
proto na gynekologii 
a svému obvodnímu 

lékaři s tím, že mám strach 
o dítě. Hlavně kvůli kašli a ho-
rečkám jsem se obávala. Břicho 
mě bolelo a horečky nešly srazit. 
Přehazovali si mě jako horkou 
bramboru, nikdo mi nedokázal 
odpovědět, natož mě uklidnit. 
Večer jsem přestala cítit pohy-
by… Říkala jsem si, že to bude 
tím paralenem, únavou a tak…

JAKO COVID POZITIVNÍ MĚ 
NIKDE NECHTĚLI VYŠETŘIT
Ani další den jsem ale pohyby 
vůbec necítila. Raději jsem zno-
vu volala doktorům, už notně 

vystrašená. 
Obvodní 
lékař mi řekl, 
ať to řeším 
s gynekologií. 
Jenže všichni mi říka-
li, že covid pozitivní 
na prohlídky nebe-
rou. Odkázali mě 
na pohotovost do 
nemocnice, kde jsem 
byla registrována 
k porodu. Což byla 
porodnice v Rakov-
níku. Jenže ani tam 
mě po telefonickém 

dotazu nechtěli vyšetřit. Prý si mám 
dojet někam blíže bydlišti, když je to 
akutní. Jako covid pozitivní jsem se jim 
asi nehodila…

Po telefonátu do Hořovic se mi ulevilo, 
úžasný pan doktor Aleš Klán mě vyšetřil. 
Miminko se bohužel vůbec nepohnulo 
po celou dobu vyšetření. Poslali mě na 
porodní pokoj s tím, že bude nejspíše 
nutný akutní císař… Během příprav na 
operaci zjistili, že mám HELLP syndrom, 
malý je v tísni, selhávají mi játra a navíc 
mám poruchu srážlivosti krve. Hrozilo, 
že mi bude odebrána děloha…

NEBYLO TO JEDNODUCHÉ: 
PŘEDČASNÝ POROD, ZÁPAL PLIC, 
SEPARACE OD MIMINKA
Později jsem se dozvěděla, že jsme oba – 
já i syn – utekli hrobníkovi z lopaty. Šlo 
opravdu o hodiny mezi životem a smrtí. 
Nerada na ty dny vzpomínám, měla jsem 
k tomu covidový zápal plic, musela jsem 
být hospitalizována na interně. Ty první 
chvíle, kdy najednou nemáte břicho ani 
dítě, jsou šílené. Nevíte, co děláte v ne-
mocnici, co se vlastně stalo… Byla jsem 
úplně sama. Bez partnera. Všechny ty 
pocity, výčitky, smutek, vztek. Strach, co 
nás čeká. Otázky, proč právě my. Neu-
stále jsem myslela na to, že jsem se při-
pravovala na normální porod… Bylo to 

Pohled MUDr. Mileny Dokoupilové, 
primářky neonatologického oddělení 
v Hořovicích, kde Monika rodila
Covid pozitivita je stále velký strašák, zvlášť když se jedná o těhuli. Z poklidného 
páteční odpoledne nás vytáhla maminka, která přišla na naši porodnici v 30. týd-
nu pro snížené vnímání plodu a s prokázanou covid pozitivitou. Nejdříve to 
vypadalo jen na sledování, ale zhoršující se stav koagulace maminky při HELLP 
syndromu vedl k okamžitému ukončení gravidity. A pohroma byla na světě. 
Maminka po porodu na ARU, otec covid pozitivní doma a malý drobek vážící 
1,3 kg sám s námi na oddělení. Vím, že rychlý předčasný porod patří mezi nejtěžší 
stavy pro oba rodiče. A když se k tomu přidá těžký zdravotní stav, je problémů 
na jednoho víc než dost. Jak jsme zvyklí s rodiči hodně komunikovat, najednou 
nebyl ani jeden z rodičů. Ještě, že máme vyspělé telekomunikace. Fotky, videa 
a telerozhovory se staly na 2 týdny našim jediným denním pojítkem. Bylo to pro 
oba rodiče moc těžké, ale věřím, že se nám podařilo jim pomoci zvládnout tuto 
těžkou nepředstavitelnou situaci.

příběh
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tak těžké! Myslela jsem, že to ne-
zvládnu, že to nedám. Těžko jsem 
si ke Kubíkovi vytvářela vztah… 
Kvůli covidu za mnou navíc nikdo 
nemohl, ani přítel. V takovýchto 
chvílích u sebe potřebujete mít 
někoho blízkého… Jenže nemů-
že za vámi, nesmí vás obejmout 
a podpořit. Nemáte se komu 
vyplakat. Nebyla jsem nejprve ani 
schopna pochopit, co se stalo, že 
mám dítě, že jsem máma. Nemoh-
la jsem za ním… Sem tam jsem 
měla i pocit, že ho nechci, protože 
takhle se to celé stát nemělo. 
Těšila jsem se na veliké tříkilové 
donošené miminko… Myšlenky 
na to, že předčasný porod na něm 
zanechá následky, se samozřejmě 
také vkrádaly.

TRVALO DLOUHÝCH 14 DNÍ, 
NEŽ JSEM MALÉHO MOHLA 
KONEČNĚ VIDĚT!
Dokud jsem neměla po karanténě 
a nedržela v ruce negativní test, 
nesměla jsem za synem chodit. 
Jeho tatínek za ním ale chodil, pečoval 
o něj, klokánkoval… Paní primářka Do-
koupilová mi posílala videa a fotografie, 

abych ho alespoň takto zprostředkovaně 
mohla vidět. Jakmile bylo možné ho 
vidět na vlastní oči, byl to šok. Všude 

hadičky, kabely, všechno pípalo… 
Strašný pocit! Bála jsem se na něj 
i podívat, natož na něj sáhnout! 
Byl to obrovský nápor na psychi-
ku. Pomohla mi ale paní psycho-
ložka… Vše jsem nakonec zvládla 
a jsem ráda, že se o něj už mohu 
starat. Nedala bych ho! Malý je 
moc šikovný. Je bez podpory dý-
chání, jsme spolu na pokoji…

Kojit se mi nepodařilo. Zkou-
šela jsem odstříkávat, ale vždy to 
bylo jen pár kapek. Už v době, 
kdy jsem za synem konečně 
mohla, jsem téměř žádné mléko 
neměla… Kubík dostával mlíčko 
od dárkyň a nyní je na mléku 
umělém. Krásně přibírá. Brzy 
pokoříme dvě kila. Těšíme se už 
pomalu domů!

Kvůli covidu jsme ošizeni 
o spoustu věcí… Nestihli jsme 
třeba těhotenské focení. Nena-
koupila jsem si výbavičku. Ne-
zařídili jsme pokojíček. Partner 
nemohl se mnou na kontroly, 
neslyšel srdíčko na ultrazvuku. 

Nebyli jsme na tohle vše připraveni. Ale 
hlavní je, že je Kubík s námi, že vše zvlá-
dá a je v pořádku! Nic důležitějšího není!

Kubík byl domů propuštěn těsně před tiskem tohoto 
čísla časopisu. 1. května se s váhou 2 970 gramů vydal 
se šťastnými rodiči domů. Za Nedoklubko gratulujeme 
a těšíme se na setkání na některé z našich akcí!

Separace od miminka po porodu  
je ohromně vyčerpávající
PhDr. Lenka Emrová

Absolutní separace matky od dítěte, ke 
které je nutné přistoupit v případě, že 
je matka covid pozitivní. Dá se to vůbec 
zvládnout? Pro ženu je to neuvěřitel-
ně psychicky náročné… Psycholožka 
PhDr. Lenka Emrová pro nás sepsala 
zásady a rady, jak se poprat s touto velmi 
složitou situací, a přidala i obecné rady 
pro všechny, kteří se ocitnou v izolaci.

To, co obvykle drží maminky nad 
vodou a udržuje je relativně psychicky 
stabilní, je kontakt s miminkem. Pokud 
tento kontakt není umožněn, žena ztrácí 
to jediné, co jí dává sílu a naději. Z před-
časného porodu se některé maminky 
viní, vyčítají si to, ptají se, co udělaly 

špatně, čím selhaly. Mateřské mléko je 
tak to jediné, co mohou dát svému dítěti 
bezprostředně po porodu a čím alespoň 
trochu přispět.
• Je velmi důležité nechat rozběhnout 

laktaci, nepřestávat odstříkávat mlé-
ko. Až bude v pořádku a miminko 
toho bude schopné, bude díky tomu 
moci kojit. To jí ve chvíli odloučení 
dá velkou naději a pocit užitečnosti 
a důležitosti. Mamince to také dává 
smysluplnost bytí a fungování v čase, 
kdy nic jiného nemůže a nemůže být 
ani v kontaktu s miminkem. Odsávání 
mléka je přeci něco moc důležitého 
pro miminko do budoucna, navíc 

je to něco, v čem bude jedinečná 
a jediná.

• Neměla by zapomínat na svoje fyzio-
logické potřeby – pravidelně a hodně 
spát, pít a jíst. Porod zpravidla ženu 
velmi fyzicky a psychicky vyčerpá, pro-
to je třeba získat novou energii. Doba, 
kdy maminka nemůže být s mimin-
kem, je právě časem, kdy je důležité 
myslet na sebe, svoje potřeby, aby byla 
pro miminko zase brzy zcela fit. Nyní 
je čas udělat vše pro to, aby mohla 
brzy být plně k dispozici. Zvláště spá-
nek je důležitý. Navíc samotné covid 
onemocnění je velmi vysilující, o to 
více je třeba odpočívat…

slovo psycholožky
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• Snažit se udržet svoji mysl co nejvíce 
v přítomnosti, využít k tomu různá re-
laxační a meditační cvičení (dechové, 
smyslové, svalové). V době izolace je 
hodně času, který maminka tráví jen 
sama se sebou, a samozřejmě se jí honí 
nejrůznější myšlenky hlavou. Přemýšlí 
nad tím, co měla dělat a neudělala, co 
teď dál bude a podobně. Tyto myšlen-
ky, které jsou často velmi negativní, 
ničemu nepomůžou. Naopak mohou 
plně rozvinout pocity úzkosti. Při se-
tkávání se s maminkami je učím různá 
relaxační a meditační cvičení, která si 
dnes lze také stáhnout z internetu či 
poslouchat na youtube. Někomu také 
pomáhá psát si deník pro sebe nebo 
pro své děťátko.

• Pomoci může také hledat pozitivní 
věci na tom, co vnímáme negativně. 
Je to ten nejtěžší úkol, ale pokud se to 
maminka naučí, hodně jí to pomůže 
překonávat všechny ty těžkosti, které 
zažívá. S tím také souvisí hledání zdroje 
toho, co jí nyní nejvíce pomáhá – může 
to být třeba kontakt s rodinou (ale-
spoň ten virtuální), sledování filmů, 
poslouchání hudby, malování nebo 
nějaká činnost, kterou vždycky chtěla 
dělat a nebyl na ni čas (záleží samozřej-
mě, jak se maminka cítí i fyzicky).

• Důležité je vyhýbat se všeobecně ne-
gativnímu smýšlení o sobě – být na 
sebe laskavá a být k sobě pečující tak, 
jak by to dělala pro své miminko, kdy-
by s ním mohla být…

OBROVSKY DŮLEŽITÁ JE TAKÉ 
PODPORA PARTNERA A CELÉ 
RODINY
Ne každý však umí být tou správnou 
oporou a podporou. Zvláště muži, part-
neři, jsou někdy bezradní.

Rady, jak pomoci ženě v této složité 
chvíli aneb: Co dělat?
• Naslouchat
• Být empatický – snažit se na situaci 

dívat očima izolované novopečené 
maminky.

• Zůstat na stejné vlně – i když 
je v tuto chvíli žena negativní 
a bezmocná…

• Obejmout – pokud je to možné. Teh-
dy není třeba slov.

• Dodávat podporu – připomínat, že 
to společně zvládneme…

• Pochopení – nechat maminku, aby 
dělala, co jí nejvíce pomáhá, i když se 
to okolí může zdát iracionální.

• Nechat vyplakat – má-li žena nutkání 
plakat, není třeba se ovládat.

Co naopak v žádném případě nedělat?
• Neraďte – ukazování na jiné a dávání 

rad může být velmi kontraproduktivní.
• Neříkat: „To bude dobré!“ – vyhněte 

se této větě.
• Neříkat: „Musíš být statečná.“ – ani 

tuto větu nevyslovujte.
• Nehledat řešení – žádné totiž v tuto 

chvíli není. Karanténa musí proběh-
nout. Maminka se musí uzdravit.

• Méně je někdy více – přívalem 
slov ženin smutek a pochybnosti 
nezaženete.

Širší rodina může pomoci v péči o starší 
dítě, zvířecího miláčka, pomoci s vařením, 
nákupem, úklidem a všemi praktickými 
věcmi, na které není v tomto čase kapacita, 
v případě izolace či karantény ani možnost.

NEJSTE COVID POZITIVNÍ, 
PŘESTO SE NÁKAZY OBÁVÁTE?
Tato doba vyvolává hodně strachu a úz-
kosti i ve zdravém člověku nebo v člověku, 
který neprochází nějakým náročným 
obdobím, kterým těhotenství, porod atd. 
jsou. Tím spíše v těhotných a novopeče-
ných mámách! Je těžké zachovat si zdravý 
rozum, ale je to to nejdůležitější! Je důležité 
se vyvarovat kontaktu s neznámými lidmi, 
chránit se. Na druhou stranu jít na pro-
cházku, udělat si doma dobré jídlo, podívat 
se na pěkný film, poslechnout si příjemnou 
hudbu, věnovat se nějaké příjemné činnos-
ti – to může, a dokonce musí udělat každý 
z nás, aby se z toho všeho nezbláznil.

RADY, KTERÉ ZUŽITKUJE KAŽDÝ
• Dodržujte pravidelný režim. Vstávej-

te ve stejnou dobu, jezte ve stejnou 
dobu, usínejte ve stejnou dobu. Veške-
ré aktivity dělejte pokud možno pravi-
delně, jako jste zvyklí z práce, školy… 
Dodržujte pravidla kvalitního spánku.

• Hýbejte se. Potřebujete alespoň 20 mi-
nut pohybu denně.

• V různých aktivitách hledejte věci, kte-
ré jste dříve nedělali, neměli jste na ně 
čas, odkládali jste je.

• Udržujte kontakty – i virtuální kon-
takt se počítá. On-line se dá třeba hrát 
desková hra nebo můžete posedět 
s přáteli, i když na dálku.

• I když jste celé dny doma, je důležité se 
obléct, učesat, namalovat, abyste byli 
sami se sebou spokojení.

OBECNÁ RADA NA ZÁVĚR NEJEN 
PRO PŘÍPAD KARANTÉNY
Je důležité pracovat se svými myšlenkami, 
učit se být více v přítomnosti a k tomu 
nám pomohou různé relaxační a meditač-
ní cvičení… Důležité je, aby si každý našel 
tu podobu, která ho nejvíce bude bavit 
a naplňovat. Každý jsme jiný a vyhovuje 
nám něco jiného, a to i mezi partnery. 
Vzájemný respekt, tolerance a úcta jsou 
velmi důležité právě tehdy, když jsme spo-
lu více, než bychom si přáli a potřebovali.

Vzkazy maminek maminkám
Lea Zlámalová (Ondřej, * 2018, 31 + 1 t. t., 1 280 gramů): Definovala bych to 
jako nejtěžší rok v našich životech. Není to jen strach, hlídání každého přibraného 
gramu, je to také krásné období. Každý úspěch našeho kulíška, každý, byť nepatrný 
krůček vám bude dělat život krásnější a krásnější. A největší odměnou vám bude 
upřímná láska bez hranic. První a každý další úsměv vašeho miminka je to nejkrás-
nější pohlazení po srdci. Přejeme vám mnoho sil a kopec zdraví.

Tereza Dolečková (Toník, * 2019, 27. t. t.): Nebojte se a věřte jim. Ti malí bojov-
níci, kteří jsou lehcí jak pírko, toho zvládnou daleko více než my dospělí.

Lenka Pfeiferová (Matyášek, * 2020, 34 + 3 t. t., 2 420 gramů): Důležité je stále 
věřit, že to dobře dopadne. Oni jsou malí, ale velcí bojovníci. Všem rodičům v těch-
to nelehkých chvílích přeji mnoho štěstí. A maminky odloučené od rodin (dětí, 
manželů), jste všechny moc statečné. Od své 2,5leté holčičky jsem byla odloučená 
dlouhých 25 dní. Po 21 dnech hospitalizace pro odtok plodové vody (převoz sanitou 
dlouhých 110 km od domova, bez možnosti rozloučení se s rodinou). Tatínek malé-
ho viděl 6. den po porodu, kdy si nás odvezl domů.
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„Za vše, co musí rodiče vydržet,  
bych jim chtěl poděkovat,“
říká MUDr. Jiří Dušek, primář novorozeneckého oddělení  
Nemocnice České Budějovice a. s.
S panem primářem jsme si povídali 
o tom, co mu profesně i osobně dal 
pobyt ve Švédsku, jak vidí budoucnost 
neonatologie, o novém projektu banky 
mateřského mléka v českobudejovické 
nemocnici, ale také o ne-
moci covid-19…

Pane doktore, ptám se 
každého zdravotníka, se 
kterým dělám rozhovor. 
Zeptám se proto i vás: 
Proč zrovna neonatolo-
gie? Jaká byla cesta k to-
muto oboru?

Během studia na lékař-
ské fakultě jsem chtěl najít 
takový obor medicíny, 
kde bych mohl uplatnit 
jak určitou manuální zručnost, akutní 
přístup, tak současně i značnou sumu 
vědomostí z mnoha oborů. V době mého 
nástupu do praxe byla neonatologie 
rozvíjejícím se dynamickým oborem, 
kde docházelo ke zlepšování mortality, 
ale i morbidity. Zkrátka děti odcházely 
z neonatologických oddělení v čím dál 
lepším stavu. Dalším z faktorů při mém 
rozhodování bylo, že moje matka praco-
vala na neonatologii v Českých Budějovi-
cích jako dětská sestra a několikrát jsem 
se byl podívat na oddělení během studia.

Vy jste v současnosti (od ledna roku 
2020) primářem na neonatologickém 
oddělení v Českých Budějovicích. Než 
jste nabídku na tento primariát přijal, 
působil jste v zahraničí, konkrétně ve 
Švédsku. To je země, kde je neonatolo-
gie na velmi vysoké úrovni…

Po absolvování lékařské fakulty jsem 
10 let působil na neonatologickém od-
dělení v Českých Budějovicích. Zde jsem 
získal velmi kvalitní základy pro svou 
budoucí práci. Do Švédska jsem odešel 
v roce 2007. Působil jsem na Univerzitní 
klinice v Umeå. Odcházel jsem tam již 
jako atestovaný neonatolog. Neonatolo-
gie v Umeå má špičkovou kvalitu a dá se 

říci i vedoucí roli v několika segmentech 
neonatologické péče v rámci Švédska.

Které segmenty to jsou? V čem neona-
tologie v Umeå vyniká?

Jedná se o péči o no-
vorozence narozené 
na hranici viability, tj. 
22–24. gestační týden, 
výživu novorozenců 
a dlouhodobé sledování, 
včetně vytvoření národ-
ního registru kvality péče 
o novorozence.

Když jste do Švédska 
přišel – ohromila vás 
tamější úroveň neona-
tologie? Byl tehdy velký 

rozdíl mezi tím, jak neonatologie fun-
govala tam a jak tady?

Při svém příchodu jsem neměl potíže 
s provedením všech léčebných úkonů 
a naši lékaři se rozhodně nemají za co 
stydět. To, v čem je dále péče o novoro-
zence ve Švédsku, je důsledně vytvořený 
systém péče tak, že se jen velmi málo liší 
na jednotlivých pracovištích.

To tedy znamená, že ve všech porodni-
cích je stejná úroveň péče o miminka? 
Rozumím tomu správně?

Neustále probíhá sledování všech 
aspektů léčby a zhodnocení v rámci 
celého Švédska. Vše vychází ze švédské 
ústavy, kde je garantována stejná péče 
pro všechny pacienty, bez rozdílu místa 
poskytované péče.

Pro názorný příklad: v Umeå a Uppsale 
byl aplikován proaktivní postup o no-
vorozence na hranici viability, posléze 
došlo k porovnání výsledků v péči v le-
tech 2004–2007 (EXPRESS studie). Zde 
jednoznačně vyšlo, že proaktivní přístup 
má mnohem lepší výsledky, bez nárůstu 
postižení. Z tohoto důvodu byl tento 
postup převzat jako standard a je v sou-
časné době aplikován na všech perinato-
logických centrech v rámci Švédska.

Co ta výživa nedonošených a nemoc-
ných novorozenců, o které jste se 
zmínil?

Systém výživy tak, jak byl vytvořen 
v Umeå, je aplikován na většině praco-
višť ve Švédsku. Jen tak mimochodem 
i na mnoha dalších mezinárodních 
pracovištích.

A vy jej v současnosti používáte také 
v Českých Budějovicích. Je to tak?

Ano. Od roku 2019 i na Neonatologic-
kém oddělení Nemocnice České Budějo-
vice. Náš tým provedl překlad programu 
nutričních kalkulací do češtiny, a tím 
umožnil i použití na dalších pracovištích 
v České republice. Nyní je i další pracoviš-
tě, které toto začíná používat, a mým přá-
ním je rozšířit ho také do dalších center.

Vraťme se přeci jen ještě k momentu, 
kdy jste přišel do Švédska. Vnímal jste 
tehdy švédskou neonatologii význam-
ně rozdílně proti tomu, na co jste byl 
zvyklý z Čech?

Již při mém příchodu nebylo zásadním 
problémem vybavení moderní techni-
kou. Spíše se jednalo o individuální na-
stavení péče pomocí vytvořených stan-
dardů, které byly neustále doplňovány. 
Další odlišností bylo komplexní zapojení 
subspecializací: dietní sestry, respirační 
technici, logopedi, kurátoři atd. Dále 
také velmi propracovaný systém výuky 
budoucích neonatologů. Našlo by se 
hodně odlišností.

A co dnes? Můžeme srovnat českou 
a švédskou neonatologii? Tuším správ-
ně, že seveřané nemají až tak velký 
náskok a i u nás je neonatologie na 
velmi vysoké a i ve světovém měřítku 
špičkové úrovni?

Česká neonatologie je na velmi dobré 
úrovni a z mého pohledu drží krok se 
světem. Určitě nám chybí větší zapojení 
celých rodin do péče. Dále stejně jako 
před lety i pozice specializovaných neo-
natologických profesí.

rozhovor
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Pokud vím, právě ve Švédsku je na 
neonatologiích zaveden systém péče 
NIDCAP (čtenářům vysvětlíme zkrat-
ku), ten prosazuje maximální možný 
kontakt rodičů s miminkem. Když 
jsem – pár měsíců po předčasném 
porodu – o tomto četla, naprosto mě 
to okouzlilo…. Co si o tomto přístupu 
myslíte vy jako odborník?

Máte pravdu, jedná se o propracovaný 
systém individuální péče o novorozence. 
Je prokázáno mnoha studiemi, že při 
důsledném dodržování jsou lepší výsled-
ky v péči, kratší doba pobytu, mnohem 
stabilnější vazby rodin…

NIDCAP je ve Švédsku praktikován ve 
všech porodnicích, na všech neonato-
logiích, nebo pouze v některých?

Tento systém je standardem v péči na 
všech neonatologických odděleních.

Jak lze jednoduše NIDCAP vysvětlit?
Systém je založen na sledování no-

vorozence a na základě sledování je při 
potřebě zasáhnuto tak, aby byl novo-
rozenec, lidově řečeno, nejspokojenější. 
Pokud je minimalizována bolest, stres, 
sníženo množství pozdních infekcí, tak 
samozřejmě je lepší 
růst a mnoho dalších 
faktorů.

Je z vašeho pohledu 
toto – maximální 
individualizace péče 
o miminko a co 
největší kontakt 
rodičů s ním – cesta 
neonatologie?

Za mě jednoznač-
ně je. Staral jsem se 
o mnoho nedonoše-
ných dětí. Nejmenší 
byla holčička s 307 gra-
my, která je nyní doma 
s rodiči jako zcela zdra-
vá. Bez tohoto prin-
cipu bychom tohoto 
výsledku nedosáhli. 
Samozřejmě, že je nutno dodržovat 
i mnoho dalších postupů a současně mít 
i neskutečnou dávku štěstí.

Vy jste aktuálně na nejlepší cestě zavést 
tento systém péče i u nás. Od loňského 
roku jsou v českobudějovické nemocni-
ci k dispozici dva speciální pokoje pro 

rodiče, kteří mají miminko právě na 
vašem oddělení. O co přesně jde?

U nás na neonatologii v Českých Bu-
dějovicích jsme v roce 2020 otevřeli dva 
pokoje, kde může být matka s nedono-
šeným dítětem a současně i mít další 
dítě do 3 let věku. Tím umožňujeme po-
byt i těm maminkám, které by se musely 
rozhodovat, s kterým z dětí by byly. Zda 
s tím doma, či s druhým v porodnici. Po-
kud to zdravotní stav dítěte dovolí, tak 
je posléze umožněn i společný pobyt na 
tomto rodinném pokoji. Bude-li o tuto 
službu zájem, rádi ji rozšíříme.

To ale ještě není onen švédský model, 
i když se to blíží. Co máte v Českých 
Budějovicích v plánu dál?

Ve Švédsku je standardem péče to, že 
celá rodina, včetně otce, bydlí na společ-
ném pokoji a je jim umožněn společný 
pobyt. K tomuto postupně směřujeme 
i v Českých Budějovicích. V minulém 
roce jsme měli domluvený pobyt kolegy 
ze Švédska na našem pracovišti, jednalo 
se o instruktora NIDCAPu doc. Johanne-
se Van Den Berga, který nám měl pomo-
ci v implementaci NIDCAPu na našem 
oddělení. Měli jsme domluvené pobyty 

pro sestry i lékaře ve Švédsku, bohužel 
epidemiologická situace omezila mnoho 
našich plánů.

Vy jste ve Švédsku strávil přes 10 let. 
To musela být obrovská zkušenost… 
Dokážete říci, co nejdůležitějšího 
vám to dalo? V čem to pro vás bylo 

zásadní? Ať již profesionálně nebo 
soukromě?

Jsem velmi rád, že jsem měl možnost 
získat cenné zkušenosti, ale i „načich-
nout“ jinému způsobu práce. Když 
jsem odcházel z Umeå, končil jsem na 
pozici zástupce přednosty oddělení 
a mohl jsem se aktivně účastnit i řízení 
kliniky, toto byla zkušenost, která je 
neocenitelná.

Osobně mi pobyt ve Švédsku přinesl 
i mnoho přátel a pracovních kontaktů, 
které hojně využívám, pokud potřebuji 
konzultovat péči o komplikované paci-
enty. Současně se snažíme v co největší 
míře implementovat do naší péče části, 
které můžeme použít ze švédského 
systému

Jen tak například již zmiňovaný sys-
tém výživy, dále jsme převzali švédský 
doporučený postup léčby hypoglykemie, 
a díky tomu výrazně snížit separaci dětí 
od matek a nutnost nitrožilního podávání 
cukrů. Je toho mnohem více, co se nám 
již podařilo doplnit v péči o „naše“ děti.

Dovolte mi trochu odbočit – umíte 
švédsky? :) Já osobně považuji švédšti-
nu za nádherný jazyk!

Pro práci lékaře ve 
Švédsku je nutností 
švédština, ale tu není 
tak těžké se naučit, 
pokud v cizí zemi ži-
jete a pracujete. Jako 
rodina máme všichni 
i švédské občanství, 
takže švédsky musíme 
umět.

Opusťme Švédsko… 
Vaše žena je také 
lékařka, nikoliv však 
neonatoložka. Když 
byla těhotná, bál jste 
se – jako lékař, který 
denně vídá před-
časně narozené děti 
– že by vás to mohlo 
potkat i jako rodiče? 

Myslel jste na to tehdy?
Nevím jak ostatní kolegové, ala já 

osobně jsem se nebál v průběhu těho-
tenství ani u jednoho z dětí. Pokud byste 
se zeptali kardiologa, zda se bojí infarktu, 
asi by vám také řekl, že nemá zvláštní 
obavy. Mimochodem obě děti se nám 
narodily v Umeå.

Transport novorozenců ve Švédsku pomocí vrtulníku
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Jen doslova pár dní poté, co jste se stal 
primářem v českobudějovické nemoc-
nici, vkradl se nám všem do života co-
vid-19… Ovlivnil vaši práci, fungování 
vašeho oddělení?

V zásadě se nás sou-
časná epidemiologická 
situace dotkla pře-
devším nedostatkem 
personálu v důsledku 
karantén a infekcí. Dále 
jsme museli otevřít 
další stanici, abychom 
umožnili pobyt covid 
pozitivních matek s no-
vorozenci. Tento per-
sonál jsme samozřejmě 
nedostali navíc, ale 
získali pouze přerozdě-
lením v rámci oddělení 
a navýšením práce na-
šich sestřiček. Bohužel 
s narůstající dobou, 
kdy musíme tento sys-
tém udržovat, vzrůstá 
pracovní přetížení per-
sonálu a ne vždy jsou rodičky vstřícné 
a dokáží zohlednit to, že pracujeme za 
mimořádných podmínek a děláme vše, 
co můžeme, aby byl jejich pobyt co nej-
příjemnější a současně i bezpečný.

Je už známo, pane primáři, zda virus 
SARS-Cov-2 ohrožuje předčasně naro-
zené děti? Měli jste nějaké případy po-
zitivních miminek na oddělení? Jaký 
byl průběh nemoci? Můžeme nějak 
uklidnit maminky, které právě dochá-
zejí na neonatologii za svým předčas-
ně narozeným miminkem?

Od začátku epidemie do poloviny 
února jsme měli již 13 dětí, u jejichž ma-
tek byl zjištěn SARS-Cov-2 pozitivní test. 
Některé matky měly i příznaky infekce. 
Naštěstí se nám dosud nevyskytla symp-
tomatická forma infekce u novorozence. 
Mimochodem i podle literatury se jedná 
o raritní záležitost, která je možná, ale 
opravdu řídká.

Větší problém jsou pro nás návštěvy. 
Několikrát se nám vyskytl případ ná-
vštěvy otce, který byl bezpříznakový, 
posléze byl zjištěn jako pozitivní. Pokud 
byla matka v kontaktu i jen v návštěvní 
místnosti s otcem, musí jít do karantény. 
Toto samozřejmě významně rezonuje 
mezi ostatními matkami na oddělení 
a někdy dá hodně vysvětlování, proč 

máme návštěvy, když se jedná o takto ri-
zikovou záležitost. Na druhou stranu jsou 
to především maminky, které návštěvy 
vyžadují. Často jsme pod výrazným tla-
kem a vždy záleží, z jakého pohledu se na 

danou skutečnost díváte. Tato epidemie 
nás staví do mnoha situací, které jsou jak 
lidsky, ale i medicínsky obtížně řešitelné. 
Maminkám však mohu slíbit, že vždy 
jednáme ve prospěch dětí a s co největší 
mírou pochopení pro jejich potřeby.

Mohl byste, prosím, říci základní pra-
vidla, jak by se rodiče měli chovat, 
aby eliminovali eventuální přenesení 
covid-19 na své miminko?

Nejvíce informací, které jsou validní, 
najdou rodiče na stránkách české neona-
tologické společnosti. To, co je důležité, 
je uvědomit si, že infekce u novorozenců 
je v takřka 100 % pouze na laboratorní 
úrovni. Pokud se novorozenec vyskytuje 
u pozitivních rodičů, lze předpokládat, 
že se infikuje také. Obecně platí, že po-
kud matka kojí, dítě dostává i protilátky 
v mléce. Covid pozitivní matka by měla 
užívat roušku při kojení, novorozenec by 
měl spát v určitém odstupu od matky, 
v literatuře je udávána vzdálenost cca 
1,5 m.

Co když je matka pozitivní (třeba již 
při porodu). Je zcela separována od 
miminka? Jak je to u vás na oddělení 
v takovém případě?

Systém péče o tyto děti se i na našem 
oddělení vyvíjel tak, jak jsme získávali 

poznatky o této nemoci. První informace 
jsme měli z Číny, kde probíhalo striktní 
oddělení novorozenců od pozitivních 
matek. Posléze se začaly objevovat i další 
názory, že toto není nutno striktně do-

držovat. V současné 
době máme na oddě-
lení systém vytvořen 
tak, že při pozitivitě 
matky a fyziologickém 
porodu je novoroze-
nec umístěn společně 
s matkou na speci-
alizované stanici. Ta 
je vytvořená tak, aby 
nebyli ohroženi ostatní 
pacienti, a chod na 
této stanici probíhá 
v přísném epidemio-
logickém režimu, bez 
separace matky a dítě-
te. Pokud je zdravotní 
stav matky takový, že 
neumožňuje pobyt 
s dítětem, je novoroze-
nec umístěn na inter-

mediární péči do izolace a posléze, až to 
zdravotní stav ženy dovolí, jsou ubytová-
ni společně. Buď na specializované stani-
ci, nebo za přísných epidemiologických 
opatření na stanici rooming. Toto záleží 
na zdravotním stavu dítěte.

Dokáži si představit, že kdybych byla 
po předčasném porodu, měla bych ob-
rovský strach, aby miminko nenakazil 
personál… Jsem si jistá, že na všech 
neonatologiích se dodržují přísná 
hygienická pravidla, aby se to nesta-
lo. Můžeme i tady uklidnit rodiče? 
Vyjmenovat základní pravidla, která 
zdravotníci dodržují?

Nebál bych se nákazy od personálu. 
Spíše je možné nakazit se od ostatních 
matek či od návštěv. U nás nejsou matky 
obligátně vyšetřovány, pouze při vý-
skytu symptomů. Personál v současné 
době z převážné většiny již absolvoval 
vakcinaci. Navíc dodržujeme striktně 
preventivní opatření, což ne vždy platí 
u budoucích rodiček.

Maminky možná napadne, jestli se 
může přenést virus mateřským mlé-
kem. Jak to je, pane primáři?

Výskyt v mateřském mléce je možný. 
Jedná se opět spíše o ojedinělé nálezy. 
Daleko větší riziko je přenos kapénkovou 

Neonatologické oddělení v Umeå
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infekcí. Jak jsem však již zmínil, rozhodně 
není doporučováno přestat s kojením 
dětí v průběhu covid-19. Jiná situace je, 
pokud je matka v závažném stavu a ko-
jení by ji ohrožovalo.

Když už jsme u kojení, resp. u mateř-
ského mléka, českobudějovická ne-
mocnice spustila nový projekt (psali 
jsme o něm v minulém čísle časopisu 
Nejste v tom sami) mateřských bank.

Banka mateřského mléka v Českých 
Budějovicích má dlouhou tradici. Nyní 
patříme mezi čtyři oficiální banky ma-
teřského mléka. Pro nedonošené děti je 
mateřské mléko nejen optimální výživou, 
ale i „lékem“. Je to produkt, který neumí-
me získat jinak než od dárkyň.

Rozhodnutí darovat mateřské mléko si 
nesmírně cením a stavím ho na stejnou 
roveň jako darovat krev, kostní dřeň. 
Snažíme se mateřské mléko poskytovat 
všem nedonošeným dětem. Často se stá-
vá, že vlastní mateřské mléko nepokryje 
spotřebu dětí či maminka má zastave-
nou laktaci, pak nastupuje nenahraditel-
ná úloha mateřského mléka z mateřské 
banky.

Kdo může mléko darovat? Jaká jsou 
kritéria? A co má žena, která má 
zájem darovat mléko do vaší banky, 
udělat?

Mléko může darovat zdravá žena až 
do 6 měsíců po porodu. Nejdůležitější 
je rozhodnutí, pak už se stačí obrátit na 
sestřičku pracující v naší bance mateř-
ského mléka – zavolat na telefonní číslo 
387 875 738 a domluvit se.

Jak to pak v praxi funguje? Mohou da-
rovat ženy z celého kraje?

Pro mléko si jezdíme, dokonce díky 
spolupráci okresních nemocnic v Jiho-
českém kraji je možno mléko odevzdávat 
i tam a my poté mléko svážíme do Čes-
kých Budějovic, kde ho dále zpracová-
váme. Celý postup odběru je nenáročný. 
Mléko je odevzdáno zamražené v námi 
dodaných lahvích a u nás se bakteriolo-
gicky vyšetřuje, pasterizuje a uskladňuje 
pro použití v provozu.

Jak dlouho lze darované mléko ucho-
vávat? Má omezenou trvanlivost?

Doba použitelnosti takto připravené-
ho a opětovně zamraženého mléka je 
3 měsíce.

Předpokládám, že dárcovství je dob-
rovolné a nelze tak činit z nějaké fi-
nanční motivace, je to tak?

Je třeba zmínit, že maminky dostávají 
finanční příspěvek na stravu. Výše se 
odvíjí od množství dodaného mléka. Pro 
ty maminky, které nám dodávají větší 
množství mléka, máme připravené i sym-
bolické odznáčky jako další poděkování.

Co ale dárcovství mléka a covid-19?
Ženy s prokázanou infekcí nemohou 

darovat mléko. Pro uklidnění však mu-
sím dodat, že virus se ničí pasterizací 
a u nás každé mléko v mateřské bance 
pasterizací projde.

„Přepereme“ covid-19, pane primáři? 
Co myslíte?

Nejsem epidemiolog ani infekční lékař, 
takže asi není správné, abych se kvalifi-
kovaně vyjadřoval. Můj osobní názor je, 
že virus tu bude s námi delší dobu a mu-
síme se s ním trochu naučit žít. Z hledis-
ka vývoje lidstva jsme v době nedávné 
měli epidemie, které zredukovaly počty 
obyvatel o značné procento populace, 

před 100 lety byl výskyt španělské chřip-
ky, kdy počty obětí byly v řádu milionů. 
Tak nějak jsme si zvykli, že vše je jen 
zářivé, lékaři si umí poradit s mnoha ne-
mocemi a lidské tělo je tak trochu jako 
auto u opraváře. To neznamená, že se 
nemáme aktivně infekcím či chorobám 
bránit, ale je třeba si uvědomit, že in-
fekční nemoci tady byly dříve než lidstvo 
a určitě z povrchu Země nezmizí.

Možná je něco, co byste rád vzkázal 
rodičům předčasně narozených dětí. 
Ať již o koronaviru, pandemii s ním 
spojené nebo o předčasném porodu… 
Je něco, co byste rád řekl?

Vždy říkám rodičům, že děti jsou jejich 
a moc jim děkujeme za důvěru, s kterou 
nám své děti svěřují. Chápu jejich obavy 

a nejistotu, jak 
vše dopadne. Zda 
si odnesou dítě 
domů, jak bude 
dítě dále prospívat. 
Ze začátku jim mů-
žeme pouze sdělit 
nějaká statistická 
data, která vůbec 
nemusí platit pro 
jejich dítě, často je 
celý průběh jako 
na houpačce. Od 
úplného zklamání 
k euforii a opačně 
je velmi blízko. Po-
kud se toto opakuje 
několikrát za celou 
hospitalizaci, tak je 
to velmi psychicky 
náročné. Za to vše, 
co musejí rodiče 
vydržet, než přijde 
propuštění domů, 
za to, že jsou s námi 
na jedné lodi, za to 
vše bych jim chtěl 
poděkovat. Samo-
zřejmě ještě více 
musím poděkovat 
i těm rodičům, kde 

se bohužel nepodařilo dítě zachránit 
a přesto ví, že všichni udělali vše, co moh-
li, aby se nepřízeň osudu podařilo zvrátit, 
a rodiče to ocení. Nejen rodiče potřebují 
oporu, i personál si prochází každou 
krizí, kterou dítě překonává. Pokud i toto 
rodiče vidí, tak je to pro nás maximální 
odměna a nesmírně si toho vážíme.

Křesla pro dlouhodobé klokanění na neonatologii  
v Českých Budějovicích
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Na neonatologiích personál  
stále dělá vše pro to,  
aby miminko mohlo být kojeno
Mateřské mléko je pro miminko to 
nejlepší. V době pandemie to platí 
dvojnásob. Přinášíme vám odpovědi 
na otázky, které vás nejspíše napadají. 
Můžete skrz své mateřské mléko nakazit 
miminko? Musíte se jako covid pozitivní 
vzdát kojení? A jak to v současné situaci 
je s odsáváním mateřské-
ho mléka a kojením na 
neonatologiích?

MATEŘSKÉ MLÉKO: 
TO NEJLEPŠÍ NEJEN 
PRO NEDONOŠENÁ 
MIMINKA
Mateřské mléko je nejpřiro-
zenějším a současně i nej-
levnějším způsobem výživy 
každého dítěte. Je zdrojem 
zvýšení obranyschopnosti 
miminka a má výborný vliv 
na psychiku a vývoj dítěte. 
Obsahuje řadu imunolo-
gických a protizánětlivých 
faktorů posilující imunitu. Složení mateř-
ského mléka se také podílí na správném 
osídlení trávicího traktu.

Pro nezralé dítě, které je vůči infekci 
téměř bezbranné, je mateřské mléko 
skutečně cenný dar. Mléko matek, které 
porodily předčasně, má zvláštní složení 
uzpůsobené potřebám nedonošeného 
dítěte. Po určitou dobu od porodu obsa-
huje až dvojnásobné množství bílkovin 
ve srovnání s mlékem matky dítěte do-
nošeného. Po několika dnech má matka 
předčasně narozeného dítěte malé 
množství mleziva (kolostra). Od 5. dne 
po porodu se mlezivo začíná měnit ve 
zralé mateřské mléko. U maminek ne-
zralých dětí se kolostrum tvoří ještě do 
10.–14. dne života.

PŘENOS COVID-19 Z MATKY 
NA PLOD JE VZÁCNÝ
Podle WHO nebylo zaznamenáno velké 
množství případů nejmenších dětí po-
zitivních na covid-19. Dobrou zprávou 
je, že u miminek, u kterých se nemoc 

vyskytla, měla pouze lehký průběh. Na 
malém vzorku covid-19 pozitivních ro-
diček byl proveden výzkum – odborníci 
testovali plodovou vodu a pupečníko-
vou krev. Zároveň byli otestováni novo-
rozenci. Všechny testy byly na přítom-
nost viru SARS-CoV-2 negativní.

KOJENÍ – I V DOBĚ PANDEMIE 
NEJLEPŠÍ ZPŮSOB KRMENÍ TĚCH 
NEJMENŠÍCH
Obecně platí, že kojení snižuje mortalitu 
nejen novorozenců, ale i kojenců a ba-
tolat. V případě nákazy infekčním one-
mocněním je ochranný efekt mateřského 
mléka obzvlášť silný. Právě proto by měly 
být dodržovány standardní pokyny pro 
výživu malých dětí i během pandemie. 
Samozřejmě za předpokladu důsledného 
dodržování preventivních opatření proti 
přenosu nákazy nemoci covid-19.

Studie jsou velmi omezené, ale ze za-
tím získaných dat vyplývá, že mateřské 
mléko žen infikovaných nemocí covid-19 
(případně jinými infekcemi způsobený-
mi dalšími druhy koronavirů) neobsaho-
valo virus.

Odborníci se shodují v tom, že přenos 
přes mateřské mléko z pozitivní matky 
na miminko je velmi nepravděpodobný. 
Doporučení WHO je takové, že dokonce 
ani ženy, u kterých test prokáže nemoc 
covid-19, by neměly přestávat kojit.

NÁKAZA, KARANTÉNA, IZOLACE 
NEBO PODEZŘENÍ NA NEMOC 
COVID-19? DODRŽUJTE PRAVIDLA!
V případě, že žena tuší, že by nemusela 
být zdravá, je bezpodmínečně nutné do-
držovat přísná protiepidemická opatření 
i při kojení. Tohle se ale netýká pouze 

covid-19, ale i jakékoliv jiné 
nakažlivé choroby…
• Rouška, respirátor 

nebo jiná adekvátní 
ochrana nosu a úst. 
Při jakémkoliv kontak-
tu s dítětem, tedy i při 
kojení, si zakrývejte nos 
a ústa účinnou ochra-
nou. Začnou-li být rouš-
ka nebo respirátor vlhké, 
vyměňte je. Zdravotnic-
ké roušky nepoužívejte 
opakovaně!

• Kýchejte a kašlejte do 
kapesníku. Ten poté 
okamžitě zlikvidujte 

a následně si umyjte a vydezinfikujte 
ruce.

• Hygiena rukou. Důsledně si umývejte 
ruce před kontaktem s dítětem. Použí-
vejte dezinfekci.

• Povrchy věcí a předmětů. Omývejte 
a dezinfikujte veškeré povrchy, se kte-
rými přijdete do styku.

• Odsávání mateřského mléka za 
přísných hygienických podmínek. 
To se týká většiny maminek předčasně 
narozených dětí. Umývejte si důkladně 
ruce před manipulací s odsávačkou. 
Odsávačku i všechny její časti udržujte 
v čistotě a dezinfikujte je doporučený-
mi postupy.

• V případě prokázané pozitivity je nut-
né používat respirátor! Jiná ochrana 
úst není dostačující!

PTÁTE SE: … ALE CO JÁ, KDYŽ JE 
MIMINKO V INKUBÁTORU?
Na českých neonatologiích jsou dodržo-
vána veškerá protiepidemická opatření, 
přičemž pravidla na každém oddělení 

zdraví
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Matka může odsát o

           
během prvních 2 týdnů se

Symphony® iniciační 
technologií.

50% více
mléka
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vyhovuje
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jsou individuální. Platí, že sna-
ha o neseparování rodičů od 
miminek je maximální.

CO KDYŽ PŘEDČASNĚ 
PORODÍ ŽENA COVID 
POZITIVNÍ?
Pokud maminka rodí před-
časně a je současně covid 
pozitivní, je separace bohužel 
nutná. Maminka, která je 
pozitivní, musí dodržet izola-
ci. Děje se tak jak v případě, 
že má žena bezpříznakový 
průběh, tak i tehdy, kdy se 
příznaky projevují… Stejně 
tak v momentě, kdy je člen 
domácnosti žijící se ženou 
nemocný, je třeba karanténu 
dodržet.

Případy, kdy je žena po 
předčasném porodu v natolik 
vážném stavu, že musí být 
hospitalizována na „covido-
vém oddělení“, nejsou naštěstí příliš čas-
té. Přesto se s nimi zdravotníci také se-
tkávají. Některé takové případy popisuje 
Miluše Plecerová, odbornice na kojení 
od pražského Apolináře: „Vzpomínám 
třeba na paní, u které si předčasné ukon-
čení těhotenství vyžádalo přímo zhoršení 
průběhu nemoci covid-19. Miminko 
se narodilo císařským řezem v celkové 
anestezii jeho matky, která byla ihned 
převezena na KARIM ke specializované 
péči. Stalo se ale také, že covid pozitivní 
žena nepotřebovala péči speciálního od-
dělení. V den předčasného porodu jsem ji 
navštívila na JIP naší kliniky na izolačním 
oddělení a společně jsme získaly dokon-
ce pár kapek kolostra pro její miminko. 
Setkala jsem se dokonce s případem, že 
u covid pozitivní ženy hospitalizované na 
speciálním oddělení mimo naši kliniku 
došlo k překotnému porodu ve 28. týdnu. 
Miminko se ale naštěstí podařilo převézt 
naší převozovou stanicí na JIRP a vše dob-
ře dopadlo.“

Během izolace, či karantény může 
žena odsávat mateřské mléko pro své 
novorozené miminko. Mateřské mléko 
je něco, čím může významně pomoci 
zdravotníkům v péči o její miminko. 
Zaměřit se na odsávání je navíc způsob, 
jak se zaměstnat, dělat něco užitečného. 
Může to pomoci překonat odloučení od 
miminka. Po skončení karantény může 
maminka za svým miminkem docházet, 

jak je zvykem, a aktivně se účastnit péče 
o něj. Pokud se jí podaří přes karanténu 
udržet laktaci, což není nemožné, může 
začít trénovat kojení. Samozřejmě v zá-
vislosti na zdravotním stavu miminka. 
To potvrzuje i Miluše Plecerová: „Pokud 
laktaci udrží, po proběhlé izolaci se vrací 
do zaběhlého režimu a miminko má 
možnost i s tatínkem navštěvovat. U nás 
máme zavedeno, že se každé tři dny pro-
kážou negativním testem na covid-19.“

COVID DOBA A KOJENÍ PŘEDČASNĚ 
NAROZENÝCH DĚTÍ
Miluše Plecerová svou práci miluje, 
a když s ní o kojení předčasně naroze-
ných dětí mluvíte, je to znát. Začtěte 
se do jejích slov o tom, jak to i nyní 

– v době covidové – chodí 
na neonatologiích… Daří se 
předčasně narozená miminka 
kojit?

„Když vejdete na oddělení 
neonatologie za svým mimin-
kem, dostáváte se do jiného 
světa. Ten venku, kde se ze 
všech médií na člověka valí ne-
příjemné zprávy jako zkalený 
proud, necháváte venku a jako 
byste prošli průzračnou vodou, 
která vás lehce unáší k inku-
bátoru vašeho miminka, které 
čeká na tep vašeho srdce, na 
vaši náruč a pak na přiložení 
k prsu. A někdy se to může 
stát až nečekaně brzy, klidně 
v době, kdy je vaše miminko 
ještě na ventilační podpoře. 
Třeba malá Natálka, narozená 
ve 22 + 6 gestačním týdnu, 
čekala s maminkou na první 
setkání u prsu pouhých sedm 

týdnů! Kojení je pro obě odměna za trpě-
livost maminky, snášení stresu, nepohodlí 
a nevyspání, omezování se. Ke všemu ve 
velmi složité době, kdy své miminko líbáte 
přes respirátor. Chci říct, že ať se venku 
děje cokoli, my máme za dveřmi svůj svět, 
který zas tak moc omezován venkovní 
situací není.“

Na neonatologiích stále personál dělá 
vše pro to, aby miminko mohlo být ko-
jeno. Aby žena udržela laktaci, měla dost 
mléka pro své děťátko. Odsávačky fungují. 
Maminky klokánkují. Miluše Plecerová do-
dává: „Jen k tomu všemu jsme obezřetnější 
a důslednější v dodržování hygienických 
návyků a nařízení. Určitě není méně mami-
nek, kterým se dobře rozběhne laktace, ani 
celkově neubývá kojících maminek.“

WHO uklidňuje ženy po porodu 
po celém světě. Přečtěte si i vy 
jejich základní poznatky
I. U žádné z covid-19 pozitivních/suspektních (podezřelý, 

pozn.) matek nebyl v mateřském mléku nalezen virus 
způsobující covid-19 a neexistují žádné důkazy, že by se 
mohl přenášet kojením.

II. Novorozenci a malé děti jsou z hlediska onemocnění 
covid-19 nízkorizikovou skupinou. Mezi těmi několika 
málo potvrzenými případy onemocnění covid-19 u ma-
lých dětí se většinou jednalo o mírný nebo asymptoma-
tický průběh.

III. Kojení a kontakt kůže na kůži významně snižují riziko 
úmrtí novorozenců a malých dětí a přinášejí okamžité 
i celoživotní zdravotní a vývojové benefity. Kojení rov-
něž snižuje riziko rakoviny prsu a vaječníků u matky.

IV. Nesčetné benefity, které kojení přináší, zásadně převy-
šují potenciální rizika spojená s přenosem a onemocně-
ním nemocí covid-19. (WHO)

Vzkazy maminek maminkám
Hanka Kachlová (dvojčata Gabriel a David, * 2019, 25. t. t., 800 a 820 gra-
mů): Je to boj, ale stojí to za to! Užívejte si každou chvilku s miminkem! Děti jsou 
malí jen jednou, a i když mají těžší začátek, tak pro nás jsou to taky důležité části 
života, i když to není jednoduché.

Zdenka Machanová (Valanetýnka, * 2020, 34 + 4 t. t., 2 280 gramů): Máme za 
sebou velice těžký rok. Mrzí mě, že malá se nemůže socializovat a nemůžu s ní dělat 
všechny ty aktivity, které jsem si dříve v těhotenství vysnila… Ale i přes to všechno to 
byl ten nejkrásnější rok v mém životě. Když vidíte ty každodenní pokroky vašeho miláč-
ka, smějete se s ním a naplno si užíváte přítomné okamžiky s rodinou, tak i ta karanté-
na se pak nezdá být tak hrozná. Přejeme všem hodně sil a posíláme velkou pusu.
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S prvním odstříkaným mlékem  
jsem běžela z oddělení gynekologie, 
jako by to bylo zlato
Kateřina Výborná je jednou z těch žen, 
které předčasně porodily v době pan-
demie. Podělila se s námi o svůj příběh, 
který má šťastný konec. Její synek brzy 
oslaví 1. narozeniny.

BUDE TOMU ZA CHVÍLI 
ROK, KDY MI ČASNĚ RÁNO 
PRASKLA VODA…
Moje těhotenství probíhalo bez 
větších zdravotních komplikací, 
na naše první miminko jsme se 
s manželem moc těšili. O to větší 
šok pro nás byl, když jsme chvátali 
do nemocnice v Prostějově, kde 
jsme záhy zjistili, že musíme do 
Olomouce. Dodnes si pamatuji, 
jak manžel opakoval, že je to 
strašně brzy, a během jízdy porušil 
snad všechny dopravní předpisy. 
O předčasně narozených mimin-
kách jsem nevěděla skoro nic 
a o tom, že všechny nemocnice 
mě nemohou hospitalizovat, jsem 
také neměla ani páru. V Olomou-
ci nás přijali skvěle, po sérii vyšet-
ření jsem zůstala na pokoji napo-
jená na kapačky a dostala injekci 
pro dozrání plic našeho drobečka. 
Jako první jsem hledala informace 
na internetu, abych zjistila, co to 
pro nás všechno znamená. Zadala jsem 
33. týden těhotenství. Vyběhly na mě pří-
běhy miminek na stránkách Nedoklubka. 
Přečetla jsem všechny!

Jsem tedy ráda, že i já mohu nyní při-
spět naším příběhem a uklidnit tak třeba 
některou maminku, která právě teď leží 
na porodním boxu…

TOMÁŠEK PŘIŠEL NA SVĚT 
PŘIROZENÝM PORODEM
Po vysazení kapačky se mi rozjely kon-
trakce a já věděla, že ten den porodím. 
Jelikož jsem rodila v první vlně pande-
mie, byla všechna nařízení velmi přísná, 
ale já za to byla ráda. Cítila jsem se více 
v bezpečí. Manžel mohl být celou dobu 
porodu se mnou a byl mi velkou oporou. 

Celý tým na oddělení ve mně zanechal 
úžasný pocit klidu a profesionality a byla 
jsem ráda, že jsem právě tam. Tomášek 
se narodil ve 33 + 3 týdnu těhotenství 
s porodní hmotností 2 060 gramů 

a 44 cm. Po porodu ze mě spadl neuvěři-
telný balvan nervozity a obav. Tak nějak 
jsem věděla, že je všechno v pořádku. 
Našeho syna odvezli na novorozenecké 
oddělení a my byli dopředu informováni, 
jak to po porodu bude probíhat.

ZAČÁTKY PRO MĚ NEBYLY 
JEDNODUCHÉ
Manžel se mohl jít ihned na malého 
podívat a já za dvě hodiny také, nikomu 
z přítomných nevadilo, že bylo chvíli 
po půlnoci. Všichni to brali jako samo-
zřejmost. První dny ležel náš Tomášek 
napojený na plicní ventilátor. S prvním 
odstříkaným mlékem jsem běžela z od-
dělení gynekologie, jako by to bylo zlato. 
Za několik dní převezli Tomáška na 

JIRP. Po kolotoči odstříkávání, prvních 
nepodařených pokusech o kojení i po 
opakované novorozenecké žloutence mi 
pomalu docházely síly. Byla jsem ráda, že 
sestřičky z oddělení předávaly pozitivní 

energii, úsměvy i cenné rady 
včetně těch, že bych si měla od-
počinout i já.

MANŽEL BYL OBROVSKOU 
PODPOROU
Zanedlouho jsem našla tempo, 
kterým se dalo vše zvládat, 
rozkoukala jsem se a docela se 
uklidnila. Začala jsem našemu 
miminku psát také na památku 
do mobilu deníček. Tam jsem 
psala snad každou maličkost. 
Když si to dnes pročítám, jsem 
za to moc ráda, člověk rychle 
zapomene… Než jsem došla 
k inkubátoru, čtyřikrát jsem si 
vydezinfikovala ruce, nasadila 
roušku a mohlo začít každoden-
ní přikládání k prsu, klokánková-
ní, odsávání mléka. Při tom všem 
byl každý den se mnou i manžel. 
Pracuje v Olomouci, tak jezdil, 
jak jen to šlo. Poprvé měl obavy 
si malého pochovat, byl tak 
maličký. Vše zvládl a obavy byly 

hned pryč. Sestřičky byly vždy nápomoc-
né a moc milé. Muž mohl přijít kdykoliv 
chtěl, malého si pochovat, vyřizoval mu 
vzkazy babiček i pozdravy celé rodiny, byl 
nám velkou psychickou oporou. Tatínci 
byli po dobu mého pobytu v nemocnici 
i přes pandemii koronaviru vždy vítáni 
a myslím, že alespoň maminky rozptýlili 
od pobytu v nemocnici a hlavně od velké 
nejistoty, jak to bude dál. Dodnes máme 
schované manželovy parkovací lístky 
z nemocnice na památku.

KONEČNĚ JSME SPOLU BYLI NA 
POKOJI!
Za čtrnáct dní jsme se dostali na po-
koj a mohli být více spolu. Už jsem 
chápala, proč v příbězích maminek na 

příběh
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Nedoklubku jsou miminka označována 
jako bojovníci. Oni jimi totiž opravdu 
jsou! A je jim potřeba věřit. Našemu To-
máškovi všechno dlouho trvalo, když si 
odsál svoje první dva mililitry mléka, byl 
to zázrak. Pořád by spal, měl na všechno 
čas. Ostatní miminka narozená podobně 
již dávno odcházela domů a my pořád 
byli na oddělení. Když se na to dívám 
zpětně, nebyla to dlouhá doba. Jsou mi-
minka, která tam leží daleko delší dobu 
a jejich maminky moc obdivuji, ale v tu 
chvíli to nikomu nedochází a každý den 
navíc je moc dlouhý. Nabrečela jsem se 
toho dost a manžel to musel každý den 
poslouchat, ale já jsem byla šťastná, že 
to mám s kým sdílet, byl jediný z mých 
blízkých, kdo viděl, jak to všechno je. 
Návštěvy byly zakázané a byla jsem od-
kázána jen na něj.

DOMŮ JSME ŠLI ZHRUBA PO MĚSÍCI
Jsem moc vděčná, že jsme byli hospi-
talizováni právě v Olomouci, mají tam 
neuvěřitelný tým profesionálů a velmi 
laskavých lidí a slovy ani nejde vyjádřit, 
jak moc si jich vážíme. Tomášek se naro-
dil na Den matek a na Den dětí jsme byli 
spolu doma. Náš odjezd nakonec přišel 
dřív, než jsem myslela. Sám se celý den 
napapal, byl tedy bez sondičky, dostal 
za to i diplom, který visí u nás doma na 
ledničce. Tentokrát už ale doma.

BRZY OSLAVÍME 1. TOMÁŠKOVY 
NAROZENINY!
Nikdo by nepoznal, že se narodil o měsíc 
a půl dříve. Má téměř 10 kilo, začíná se 
stavět na nohy, obchází nábytek, sám 
sedí, leze po čtyřech a krásně papá. Je 
zdravý a nevydrží ani minutu v klidu. 

Neříkám, že vše bylo jednoduché, byly 
chvíle, kdy mi bylo ouvej, náš chlapeček 
je velmi plačtivé miminko, v noci se budí 
pořád po třech až čtyřech hodinách, vše, 
co se naučí, má zasloužené velkým úsi-
lím. Máme všichni za sebou i covid-19, 
ale to jsou jen maličkosti. Poděkovat 
musím i celé naší široké rodině, hlavně 
mojí mamince, která nám byla vždy na 
blízku, když bylo potřeba, a to nejen 
s uvařeným obědem…

Rok 2020 bude pro nás nezapomenu-
telný ve všech ohledech. Ale nejdůleži-
tější z toho všeho je, že máme doma to 
naše milované miminko a jeho úsměv 
vydá za všechny ty útrapy a strasti.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví 
a zdravíme všechny malé bojovníčky do 
jejich skleněných domečků, jak se píše 
v jedné krásné pohádce pro kulíšky.

„K naší veliké radosti probíhá nákaza 
těchto dětí bez vzniku či zhoršení 
dechových obtíží,“
říká dětská pneumoložka MUDr. Jana Tuková

Nyní je tomu již rok od chvíle, kdy se 
globálně rozšířil nový typ koronaviru 
SARS-CoV-2 a došlo k vyhlášení celosvě-
tové pandemie. Neznámý typ viru posta-
vil společnost i odbornou veřejnost před 
zcela novou výzvu. Informace o chování 
viru a nové vědecké poznatky se dařilo 
získávat jen pozvolna. Jaké jsou současné 
zkušenosti s nemocí covid-19 u původně 
nezralých dětí? Zeptali jsme se za vás 
odborníků z Centra komplexní péče 
při KPDPM VFN v Praze (dříve KDDL) 
a přinášíme odpovědi MUDr. Jany 
Tukové, Ph.D., z ambulance dětské 
pneumologie.

Jaké máte zkušenosti s průběhem 
nákazy koronavirem SARS-CoV-2 
u dětí narozených předčasně na vašem 
pracovišti?

Zpočátku byly rodiny předčasně na-
rozených dětí velmi opatrné a pozitivně 
testovaných dětí při jarní vlně bylo 

minimum. Během nárůstu případů na 
podzim a v zimě se však onemocnění 
objevilo u většího počtu námi sledova-
ných dětí. K naší veliké 
radosti probíhala nákaza 
těchto dětí bez vzniku či 
zhoršení dechových ob-
tíží. Tyto děti měly často 
v porovnání s ostatními 
členy rodiny nejmírnější 
průběh.

Obvykle si stěžovaly 
několik dní na únavu, 
bolest hlavy nebo měly 
přechodně zvýšenou 
teplotu či horečku. Jindy 
byl průběh zcela bezpří-
znakový. Zachytili jsme 
i několik málo případů onemocnění 
u dětí v kojeneckém věku. Ani u nich 
nedošlo k rozvoji dechových obtíží, 
měly buď velmi mírné projevy, nebo 
spíše dominovaly přechodné zažívací 

obtíže, nechutenství, chrapot či pře-
chodná ztráta hlasu.

I přes současné optimistické zkuše-
nosti přesto nabádáme 
rodiče k opatrnosti 
a našim dětem věnu-
jeme v tomto období 
zvýšenou pozornost.

A jak je to v případě 
dětí jinak chronicky 
nemocných, které 
máte v péči?

Z průběhu infekce 
způsobené koronavirem 
SARS-CoV-2 u dalších 
dětí s jinou diagnózou 
chronického respi-

račního onemocnění u nás i v dalších 
centrech vyplývá, že zásadní je, jak dítě 
zvládá běžné ostatní virózy a aktivity 
denního života. Pokud dítě toleruje 
bez omezení běžnou fyzickou zátěž 

slovo odborníka
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přiměřenou věku (je srovnatelné s vrs-
tevníky), netrpí na dechové obtíže při 
respiračních infekcích či na velmi časté 
a dlouhotrvající infekce a kašel, takové 
dítě by nemělo být ve zvýšeném riziku 
těžkého průběhu nákazy.

V opačném případě by rozhodně bylo 
vhodné takové dítě objednat k vyšetření 
v plicní ambulanci či v případě její nedo-
stupnosti v alergologické ambulanci, kde 
mají možnost vyšetřit spirometrii (u dětí 
nad 3–4 roky).

Je pro tyto děti škodlivé nošení roušky 
či respirátoru?

Na základě studií je nošení roušek 
i respirátorů bezpečné a nevede ke 
krátkodobému ani dlouhodobému 
poškození zdraví. V zimním období 
dokonce představuje ochranu sliznic 
před poškozením mrazivým vzduchem, 
a tím zlepšuje slizniční imunitu. Nutnou 
podmínkou je ale dodržení hygienického 
nakládání s těmito ochrannými pro-
středky. Tedy v případě látkových roušek 
jejich častá výměna a vhodná údržba. Při 
opakovaném užití chirurgických roušek 
či respirátorů je nutné jejich důsledné 
vysušení k prevenci růstu plísní a střídá-
ní, tedy dodržení pokynů výrobce. Tímto 
způsobem je nejen sníženo riziko nákazy, 
ale i v případě nákazy expozice nižší 

infekční dávce. A ještě poznámka: obli-
čejové štíty nejsou účinným ochranným 
prostředkem.

Je vhodné očkovat předčasně naroze-
né děti vakcínami proti infekci koro-
navirem SARS-COV2?

V nejbližší době tato možnost není 
aktuální, neboť studie u dětí teprve in-
tenzivně probíhají. Lze ale předpokládat, 
že během 6 až 12 měsíců některé vakcíny 
schválení pro použití u dětí dostanou. 
Jsem ráda, že do té doby budeme mít 
masivní data o průběhu očkování 
u dospělých a výsledky studií o očko-
vání v dětském věku, bude tak možné 
mnohem přesněji posoudit bezpečnost 
těchto vakcín.

Já osobně věřím, že budou povoleny 
pouze bezpečné vakcíny a že jejich po-
užití u předčasně narozených dětí bude 
pro tyto děti i jejich rodiny velkým pří-
nosem, ale ráda si počkám na definitivní 
výsledky probíhajícího výzkumu.

Dlouhodobě máme velmi dobré 
zkušenosti s každoročním očková-
ním předčasně narozených dětí proti 
chřipce.

Můžeme udělat něco pro zlepšení 
imunity našich předčasně narozených 
dětí?

V tomto případě se doporučení neliší 
od dětí narozených v termínu. Níže uvá-
dím nejčastější zásady:
• Doplňovat vitamin D. To platí obec-

ně pro zimní období, nejen v období 
pandemie.

• Dodávat tělu nenasycené mastné 
kyseliny, nejlépe přirozeného původu 
– ideální je kvalitní rybí olej.

• Důležitý je i vitamin C. Získávejte 
jej pokud možno z přírodních zdro-
jů – jezte dostatek ovoce a zeleniny. 
V případě, že zvolíte doplňky stravy, 
nepřekračujte denní dávkování.

• Snažte se pobývat v přírodě s ade-
kvátní fyzickou aktivitou.

• Pozvolna dítě otužujte.
• V domácnosti nepřetápějte.
• Máte-li doma velmi sucho, zvlhčujte 

vzduch. Zvlhčovač vzduchu ale po-
užívejte pouze krátkodobě. Při jeho 
dlouhodobém používání se v přístroji 
totiž mohou množit bakterie a plísně. 
Nemáte-li zvlhčovač, poslouží i mokrá 
plena nebo ručník.

• Několikrát denně krátce intenzivně 
vyvětrejte všechny místnosti v bytě. 
Tím také zvýšíte vlhkost a zároveň sní-
žíte riziko plísní.

• Omezte stres a posilujte vztahy 
s nejbližší rodinou. Psychická poho-
da je velmi důležitá!

Vzkazy maminek maminkám
Veru Lokayová (Adam, * 2020, 28 + 1 t. t., 1 050 gramů): 
Přejeme všem hodně síly a štěstí. V této době je brzký příchod 
miminka na svět velkou zkouškou… Strach, bezmoc, možné 
odloučení… I nás zastihla karanténa v době, kdy byl malý 
v nemocnici… Ale jsou to bojovníci, kteří mají sílu i za nás 
a naučí nás milovat ještě víc, než je vůbec možné. Všechno 
zvládnou, nebojte se a věřte jim!

Andrea Klímová (Eliška, * 2020, 28 + 1 t. t., 750 gramů): 
Milá maminko a tatínku, to nejdůležitější v tomto pro vás 
nelehkém období je víra, že to maličké miminko vše zvládne! 
Z nějakého důvodu chtělo dřív na svět. Já jsem si vždycky říka-
la, že se mě jen nemohlo dočkat. Dobře to dopadne a vy se ani 
nenadějete a povezete si ten malý zázrak hrdě domů, pyšní na 
to, jak vše krásně zvládl!

Peťule Vážná (Oliverek, 32 + 1 t. t.): Vím, že jsou to dny, 
někdy i měsíce strachu. Důležité je jim věřit, jsou silnější, než se 
zdají. A tu lásku a péči, co jim teď dáváme, nám ještě milion-
krát vrátí. Měla jsem od 7. měsíce problémy s krvácením kvůli 
nízko položené placentě, nakonec nastala abrupce placenty 

a akutní císař. Byly to nekonečné dva měsíce strachu, aby to 
dobře dopadlo. Moc proto obdivuji rodiče dětí narozených 
dříve než náš syn nebo těch, které měly vážné zdravotní komp-
likace. Posílám moc síly a zdraví!

Monča Horká (Jakub * 2020, 31 + 6 t. t.): Žijte naplno, jako 
by žádná omezení nebyla. Užívejte každého dne, kdy se váš 
maličký/á těší s vámi z každého dne, co tu jsou. Vnímejme 
dnešní svět očima těch maličkých, kteří vidí jen to hezké a bo-
jují ze všech sil. A dělejte vše, co povolené máte. Nás s Kubíkem 
mrzí, že si nemůžeme užívat lekcí plavání, které nás tak moc 
bavily, ale baví nás procházky a rodinu zná celou, přeci jen 
jsou malí a dětství mají jen jednou…

Alena Reindlová (Kristýnka, * 2020, 28 + 6 t. t., 700 gramů): 
Když se naše malá narodila, covid byl sice lehce na ústupu, ale 
i u inkubátoru se muselo sedět v roušce, a to i ve 30stupňovém 
horku. Ale člověk to ani pořádně nevnímal. Kristýnka vše zvlád-
la, dneska má přes 7 kg a je prakticky bez následků. Nestíháme 
jí, jak rychle se všude dostane, má krásně nakročeno na brzké 
lezení. Věřte dětičkám, bude to dobré! Jsou strašně statečné!
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Centrum provázení pomáhá 
v porodnicích i během  
pandemie covid-19
Centrum provázení podporuje rodiče 
dětí se závažnou diagnózou od oka-
mžiku jejího zjištění. Je zde také pro 
vás, rodiče předčasně narozených dětí. 
O tom, že ani nyní, v době světové pan-
demie, tomu není jinak 
a pracovníci centra jsou 
připraveni vám pomoci, 
nám napsala Mgr. Tereza 
Vísnerová.

O CENTRU 
PROVÁZENÍ
V případě, že se narodí 
miminko výrazně nezra-
lé, zdravotní personál in-
dikuje intervenci Centra 
provázení co nejdříve po 
narození nedonošeného 
miminka a poradenská 
pracovnice se s maminkou spojuje pří-
mo na neonatologickém oddělení, kde je 
miminko v inkubátoru hospitalizováno. 
Každé Centrum provázení je činností 
přizpůsobené možnostem konkrétních 
pediatrických oddělení nemocnice, v níž 
působí. V současné chvíli působí Centra 
provázení pro rodiče (nejen) nedonoše-
ných dětí na pediatrických odděleních 
v pražské VFN v Apolináři, ve FN Hradec 
Králové, FN Brno a FN Ostrava.

CO DĚLÁME A JAK PRACUJEME, CO 
MŮŽEME MAMINKÁM NABÍDNOUT?
Máme pro maminky a jejich emoce 
čas, prostor a jsme pro ně psychickou 
oporou v situacích, kdy je dítě ohroženo 
na životě různými zdravotními kompli-
kacemi, které nedonošenost doprovází. 
Maminky mohou sdílet vše, co se jim 
honí hlavou, můžeme si spolu povídat 
o čemkoli, co jim v tu chvíli pomůže pře-
žít chvíle plné nejistoty, které se týkají 
zdraví jejich miminka. Poskytováním 
krizové intervence prolínají kompetence 
poradce s kompetencemi nemocničního 
psychologa. Na rozdíl od psychologa je 
zaměřen hlavně na přítomnost, co se 
děje právě teď. Zároveň opakujícím se 

setkáváním vytváří vztah, který může 
unést náročnější období hospitalizace – 
zejména na konci a při zhoršení zdravot-
ního stavu. Poskytováním poradenství 
v oblasti sociálně právní zasahuje do 

kompetencí zdravotně 
sociálního pracovníka.

V současné covid 
situaci je smysl hesla 
„nebýt na to sám“ 
znásoben nemožností 
návštěv dalších členů 
rodiny miminka, zejmé-
na tatínků. Vedle toho 
společně s maminkou 
můžeme řešit i praktic-
kou pomoc s financemi 
na speciální pomůcky, 
na dojíždění do ne-
mocnice a informovat 

je o další možnosti péče doma ze strany 
dalších organizací či služeb rané péče.

V praxi to vypadá tak, že nás zavolá 
lékař nebo staniční sestra ke sdělování 
diagnózy. Spolupracujeme v rámci mul-
tidisciplinárního týmu, pohybujeme 
se denně na odděleních resuscitační, 
intenzivní a intermediární péče, kde jsou 
lékaři, sestry, staniční sestry a fyziotera-
peutky, a když je potřeba, promluvíme si 
s konkrétními mamin-
kami. Domlouváme 
si další setkání. Na za-
čátku a na konci hos-
pitalizace dítěte může 
být frekvence setkává-
ní intenzivnější.

Věnujeme se ma-
minkám také po pro-
puštění z nemocnice, 
aby měly podporu 
na dálku po dobu, než najedou na režim 
péče o miminko doma, a při častých kon-
trolách u specialistů. Předáváme jim kon-
takty na návazné sociální služby, které 
provází maminky v domácím prostředí, 
na rané péče. Pak už jde spíše o nárazová 
setkání, pracovna Centra provázení totiž 
sídlí hned vedle kojenecké ambulance, 

kam některé rodiny chodí na kontrolu 
vývoje. Služba Centra provázení trvá 
zhruba šest až devět měsíců.

COVID SITUACE A PROVÁZENÍ
Na otázku vlivu současné covid situace 
se pokusím reagovat ze svého subjektiv-
ního hlediska, přičemž „ne-covid“ situaci 
vlastně neznám, protože jsem v porodni-
ci k dispozici od května 2020.

Kvůli nástupu v době lockdownu ne-
vím, jak vypadá spousta kolegů a kolegyň 
bez roušky, stejně tak miminka neznají 
své rodiče bez roušek do doby, než se 
z inkubátoru přesunou na pokoj roo-
ming-in. Maminkám a tatínkům, kterým 
se narodí miminko předčasně nebo se 
zdravotními komplikacemi, chybí u ná-
vštěv dětí fyzická přítomnost druhého 
partnera, případně vlastního rodiče, 
aby si mohli vzájemně v náročné životní 
situaci dodávat sílu, držet se za ruce. Bě-
hem provázení u inkubátorů potkávám 
méně tatínků, kteří ovšem podporu taky 
zasluhují, protože se jich dotýká stav je-
jich dítěte neméně významně. I prarodiče 
prožívají bolest svých dětí a malinkých 
vnoučat na dálku a mohou tak rozvíjet 
různé fantazie založené na nejasných in-
formacích a emocích, které s přijetím dia-
gnózy dítěte patří (strach, vina, hněv). Na 
rodiče je tudíž tlak rychleji se zpevnit v si-
tuaci, v níž je to nesnadné pro vysokou 
dávku nejistoty budoucnosti. Centrum 
provázení nabízí útulnou místnost, kde 

může přítomný rodič 
nebo jiný člen rodiny 
pobýt a sdílet tyto 
emoce. Lékaři a zdra-
votnický personál 
komunikují s rodiči 

citlivě přímo při rozhovoru o měnícím se 
zdravotním stavu dítěte přímo na oddě-
lení. Pro další členy rodiny nabízím mož-
nost společně mluvit přes telefon.

Za nejnáročnější situaci považuji, když 
se u maminky objeví covid pozitivita 
a nemůže jít za svým miminkem, dodat 
mu energii a sílu svou přítomností nebo 

odborná pomoc
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klokánkováním a nasytit svou touhu 
s miminkem co nejčastěji být. Personál 
na všechny maminky myslí a s maminka-
mi je ochotný sdílet informace přes tele-
fon, a dokonce poslat aktuální fotografie 
miminek.

Vnímám také únavu ze strany zdravot-
nického personálu, kdy musí flexibilně 
reagovat na nečekaný podstav lékařů 
a sestřiček, v případě pozitivity na one-
mocnění covid-19. Přesto však tuto 
únavu personál zvládne neventilovat na 
pacienty a být stále velmi profesionální 
a laskavý zároveň. Jsem ráda, že existují 
podpůrné služby speciálně pro zdravot-
níky, které připomínám (linka pomoci 
pro zdravotníky – 607 400 591). Zavřené 
školy a školky způsobily další tlak na 

personál, který musí vymýšlet způsob 
hlídání jejich dětí. Téma covidu, karan-
tény a hlídání starších dětí je na denním 
pořádku jak u zdravotníků, tak i klientů 
Centra provázení.

Rodičům dochází naděje, že covid 
někdy v dohledné době zmizí, přitom 
strach z nakažení jejich čerstvě naroze-
ných dětí, které se narodily se zdravotní-
mi komplikacemi, je velký. Tato témata 
se opakovaně objevují téměř u každého 
klienta Centra provázení.

Každý máme jiný adaptační mecha-
nismus na současnou situaci. Situace 
vyžaduje kreativitu a velkou dávku trpě-
livosti. Pro maminky tady to nejčastěji 
bývá možnost být v bezpečném prostře-
dí domova se svou rodinou a dětmi. Více 

přirozeného světla a tepla nadcházejících 
měsíců může být zdrojem energie pro 
každého z nás. Nabízím maminkám pro-
vázení i první týdny po propuštění dětí 
domů, protože adaptace na péči o dítě 
se zdravotními komplikacemi generuje 
další napětí a obavy. Mohou zavolat, 
napsat přes internet nebo přijít osobně 
do pracovny Centra provázení v budově 
porodnice.

Více o službě Centra provázení se 
dozvíte na www.centrumprovazeni.cz 
případně na stránkách nemocnic, kde 
Centra fungují.

Centrum provázení vzkazuje: „Přeje-
me všem novopečeným rodičům zdraví 
a energii na jejich životních cestách s no-
vými členy rodiny!“

Koordinátorka Nedoklubka Martina:  
„Rok 2020 přinesl ten největší zázrak!“
Koordinátorka Nedo-
klubka pro Mladou 
Boleslav Martina Jur-
čová je šťastnou čtyř-
násobnou maminkou. 
Její cesta k mateřství 
však nebyla jedno-
duchá. Naopak byla 
velmi trnitá a bo-
lestivá… Dlouho to 
dokonce vypadalo, že 
jí a manželovi nebude 
dopřáno být rodiči. 
Martina opakovaně 
potratila a prošla si 
i zkušeností porodu 
ve 21. týdnu, kdy 
miminko nemělo 
sebemenší šanci na přežití… Přečtěte si 
její příběh se šťastným koncem, který 
vyvrcholil v roce 2020.

Při prvním pozitivním výsledku těho-
tenského testu přišla radost… Těhotenství 
ale skončilo v 6. týdnu samovolným po-
tratem. Brzy nato Martina opět otěhotně-
la. Samovolný potrat její radost v 8. týdnu 
těhotenství ukončil. Třetí těhotenství se 
zpočátku vyvíjelo dobře, Martina měla ra-
dost, když se jí podařilo překonat „smolný 

první trimestr“. S manželem Robertem se 
těšili na své první miminko.

Obrovská rána osudu přišla ve 21. týd-
nu. „Jednou odpoledne jsem měla dojem, 
že se mi v břiše miminko přetočilo. V pod-
večer jsem začala krvácet. Když jsem 
dorazila na pohotovost, miminko bylo už 
v porodních cestách. V noci jsem porodila 
mrtvé miminko.“ Chlapeček Jakub, který 
přišel na svět celé tři týdny před hranicí 
životaschopnosti, vážil 300 gramů. „Celý 

porod probíhal jako-
by v mlze a otázku 
porodníka, jestli chci 
miminko vidět, si 
nepamatuji. Manžel, 
který byl se mnou, ale 
říká, že jsem ho vidět 
nechtěla. Dodnes toho 
lituji. Nemáme ani 
žádnou fotku…“

Tato zkušenost byla 
pro Martinu extrém-
ně bolestivá. „Nedo-
kázala jsem pochopit, 
proč jsem toto musela 
prožít. Musím přiznat 
i to, že jsem byla 
nahněvaná na Boha 

a plná zloby vůči němu.“ Celkem pocho-
pitelně si myslela, že lepší pro ženu je 
vůbec neotěhotnět, než dostat naději 
a pak o ni přijít. Právě tehdy vyhledala 
Martina, která je sama psychologem, od-
bornou psychoterapeutickou pomoc.

Touha po miminku byla větší než 
strach z nezdaru. Ani čtvrté těhotenství 
ale štěstí v podobě malého, spokojeně 
spinkajícího uzlíčku nepřineslo. Opět si 
prožila spontánní potrat…

zkušenosti
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JAKÉ BYLY MYŠLENKY ŽENY, KTERÁ 
OPAKOVANĚ POTRATILA?
Martina vzpomíná, jak s každým dalším 
pozitivním těhotenským testem přichá-
zely místo radosti úzkost a nedůvěra ve 
vlastní tělo, že dokáže miminko donosit, 
stejně tak slábla její důvěra v Boha… My-
šlenky se točily stále kolem otázky, zda 
to tentokrát vydrží, nebo to opět skončí 
obrovským zklamáním. „Pokaždé jsem 
si říkala, že jednou to snad již musí vyjít!“ 
Každé těhotenství bylo lékaři označeno 
jako rizikové vzhledem k opakovaným 
potratům v anamnéze. „Vždy to bylo 
několikaměsíční omezení ‚normálního‘ ro-
dinného i partnerského fungování, hlavně 
co se týče pohybu, sportu, domácích prací, 
nošení nákupů atd. To vše jsem ale nějak 
považovala za nezbytné, pokud chci mít 
dítě,“ vzpomíná Martina na těžké doby 
a přiznává tím svou neuvěřitelnou sílu 
a odhodlání stát se mámou. S každým 
dalším těhotenstvím přemýšlela, co 
udělat, aby to tentokrát vydrželo, a byla 
ochotná tomu obětovat vše: „To proto, 
abych nemusela – až to zas nevyjde – bo-
jovat s výčitkami svědomí, že to byla moje 
vina. Byl to nekonečný kolotoč 
úvah a myšlenek, jak dělat věci 
správně.“

A PAK PŘIŠLO 
DALŠÍ, V POŘADÍ UŽ 
5. TĚHOTENSTVÍ
Těhotenství se vyvíjelo dob-
ře, vše bylo tak, jak má být. 
Vzhledem k tomu, co měla za 
sebou, počítala týdny a těšila 
se z každého jednoho dne, kdy 
miminko zůstávalo v bříšku. 
Poctivě odpočívala, užívala 
léky od hematologa, imunolo-
ga i endokrinologa… Kontroly 
u lékařů byly vždy s dobrým 
výsledkem. Martina i její muž 
se začali těšit na své první, vy-
modlené miminko.

Po kontrole ve 24. týdnu, 
kdy ji doktor ujistil, že mimin-
ku se daří dobře a prozradil jí 
navíc, že to bude kluk, se Mar-
tina chystala na malou oslavu. 
„Byla středa večer a já se loučila 
s mým gynekologem s úsmě-
vem na tváři. Měla jsem domluvenou 
dámskou jízdu v kině – je přece co slavit!“

Užila si večer s kamarádkami a po něm 
spokojeně ulehla ke spánku. V noci ji 

ale vzbudily bolesti zad a podivné stahy 
břicha. „Tehdy mě to překvapilo, ale nijak 
zvlášť nevyděsilo.“ Pár hodin před tím 
přece byla u lékaře a vše bylo v pořádku, 
říkala si. Bolesti ale neustupovaly ani po 
probuzení a během dopoledne se začaly 
dokonce zhoršovat. To už byla Martina 
nervózní. Pro jistotu se vydala na kont-
rolu do porodnice. Tam jí lékařka sdělila: 
„Maminko, vzhledem k tomu, co vše máte 
za sebou a jelikož jste teprve 24 + 5, převe-
zeme Vás do Prahy.“ Ve chvíli, kdy sloužící 
paní doktorka volala sanitku a domlou-
vala převoz, už byly bolesti opravdu vel-
mi silné. Lékařka chtěla ještě nastávající 
maminku před převozem vyšetřit. „Zrušte 
překlad, jdeme rodit…“ řekla tehdy lékařka 
sestřičce, když si sundávala rukavice.

MIMINKO VÁŽILO PŘI NAROZENÍ 
705 GRAMŮ
„… a už jsem byla na porodním boxu. Vše 
se dělo strašně rychle a já uprostřed bo-
lestí ani neměla čas přemýšlet. A hlavně 
jsem byla v šoku, takže jsem si ani neuvě-
domovala, co se děje…“ To už byl u Marti-
ny její manžel, držel ji za ruku a doufal, že 

vše dobře dopadne. Chvíli nato Martině 
praskla voda a na dvě zatlačení porodila. 
„Po chvilce přišla milá paní doktorka, aby 
nám sdělila, že se nám narodil chlapeček 

s porodní váhou 705 gramů, který žije, 
ale musí mu pomáhat s dýcháním až do 
doby, než dorazí převozový inkubátor 
z Prahy,“ vzpomíná Martina s chvějícím 
se hlasem na chvilku, kdy zjistila, že mi-
minko žije, a dodává: „Hlavou mi běželo: 
Máme plakat radostí, nebo strachem?“

Timotej, jak chlapečka pojmenovali, byl 
na začátku svého boje o život. Nejenže byl 
jeho příchod na svět velmi předčasný, ale 
musel zažít i stresující převoz na specia-
lizované pracoviště a to je další rizikový 
faktor. Prvních 48 hodin jeho života bylo 
nejkritičtějších… „A tak jsme čekali a čekali 
a modlili se a prosili o to, aby se stal zázrak 
a aby to vše zvládnul bez následků.“ Mar-
tina trávila dny a týdny u inkubátoru se 
svým maličkým miminkem. „Hleděla jsem 
na to malé ‚cosi‘, co rozhodně nepřipomína-
lo miminko… Při pohledu na další a další 
apnoické pauzy se člověku pořád chtělo 
brečet a svírala mě úzkost, zda se nakonec 
přece jen nadechne…“ Okolnosti, skvělý 
přístup personálu nemocnice, podpora 
její rodiny a přátel jí nedovolily se zhroutit. 
Tak jako hodně žen v této situaci i Martina 
se zaměřila na odsávání mateřského mlé-
ka. Cítila, že to je to jediné, co může v da-
nou chvíli pro svého syna udělat…

NA ODDĚLENÍ ARO STRÁVIL 
TIMOTEJ PŘES 40 DNÍ
Tolik času potřeboval k tomu, aby se 
jeho plíce zotavily a zocelily. Poté mohl 
být postupně odpojován z umělé plicní 
ventilace a byl napojen na CPAP. Hrdí 
a šťastní rodiče si své vymodlené mi-
minko přesně 100. den po Timotejově 
narození odnášeli domů… Byl plně ko-
jený a vážil krásných 2 600 gramů. Dnes 
chodí Timi do školy a je z něj normální, 
někdy zlobivý a velmi veselý, okatý kluk. 
Martina uzavírá příběh narození svého 
nejstaršího syna: „Jsme za něj strašně 
moc rádi a období kolem porodu mi ob-
čas přijde už jen jako vzdálený sen…“

MARTINA S MANŽELEM ROBERTEM 
SE VIDINY VELKÉ RODINY 
NEVZDÁVALI
Přes vše, co měla za sebou, si Martina 
přála znovu otěhotnět. Když Timi slavil 
2. narozeniny, věděli už šťastní rodiče, 
že se stane sourozencem. „Každý mě 
připravoval na to, že předčasné porody se 
opakují. Já jsem moc doufala, že se všichni 
budou mýlit a že to byla pouze náhoda.“ 
Rozhodla se nedocházet na kontroly do 
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Prahy, protože měla pocit a také zkuše-
nost, že by to stejně předčasnému poro-
du nezabránilo, a chodila pouze ke své 
gynekoložce a hematoložce. A věřila také 
Bohu, který má v jejím životě důležité 
místo, že to tentokrát dopadne dobře.

ALŽBĚTKA BYLA PŘENÁŠENÁ!
Sladit opatrnost kvůli těhotenství a život 
s dvouletým synem nebylo jednoduché. 
Neustále odpočítávala čas: „V podvědomí 
jsem pořád tlačila čas dopředu. Pokaždé 
jsem počítala dny a týdny, jak jsem již da-
leko nebo kolik je toho ještě přede mnou. 
A stanovovala jsem si krátkodobé cíle.“ 
Za každý malý cíl – 1. screening, konec 
1. trimestru, 2. screening, hranice živo-
taschopnosti a tak dále – odměnila sebe 
i miminko. „Já frčela na zmrzlině nebo 
dortíkách, miminku jsem koupila nějakou 
drobnost do výbavičky. Protože o to přece 
jde. Dopřát si co nejvíce endorfinu, který 
kompenzuje úzkost.“

V červnu v roce 2016 se po zcela bez-
problémovém těhotenství narodila ve 
40 + 5 týdnu těhotenství Alžbětka. Vážila 
neuvěřitelných 4 100 gramů. „Porod 
byl normální, docela pohodový a podle 
doktorky dokonce ukázkový!“ vzpomíná 
Martina a s úsměvem dodává: „I když 
samotné vytlačení miminka bylo trochu 
náročnější než v případě staršího syna.“

Manželé nemohli být šťastnější, Timi 
měl sestřičku!

V DALŠÍM TĚHOTENSTVÍ PROŽILI 
RODIČE BĚHEM KONTROLY ŠOK
Pocit, že rodina není kompletní, byl silný. 
Myšlenka na další těhotenství se vkráda-
la stále častěji. „Původně jsme vždy chtěli 
čtyři děti. Museli jsme ale přijmout fakt, 
že vzhledem k tomu, že už mi bylo 38 let, 
to pravděpodobně již nestihneme.“

Při první kontrole v dalším těhotenství 
Martina ale pochopila, že v životě to na-
konec skutečně bývá jinak, než si plánu-
jeme. Gynekolog se totiž Martiny zeptal, 
zda využila akci 1 + 1… Čekala dvojčata!

Rok 2020, který se pro většinu lidí stal 
neveselým kvůli koronavirové pandemii, 
přinesl manželům Martině a Robertovi 
ten největší zázrak.

VĚŘILI, ŽE VŠE DOBŘE DOPADNE…
V Martině vyvolalo zjištění, že čeká dvě 
miminka, nepopsatelný klid a přesvědčení 
o tom, že je to skutečný zázrak. Také toto 
těhotenství bylo samozřejmě lékaři bráno 

jako rizikové už kvůli tomu, že vícečetná 
gravidita přináší více rizik komplikací. 
Nastávající maminka se proto rozhodla, 
že udělá vše pro to, aby si nemusela nikdy 
nic vyčítat. „Když jsem cítila, že si potřebuji 

lehnout, delegovala jsem domácnost na 
manžela a odpočívala jsem. Když jsem 
měla pocit, že potřebuji sociální kontakty, 
vyrazila jsem v klidu na kávu s kamarády.“ 
I tentokrát počítala každý den, každý tý-
den a vyhlížela čas, který ji ještě čekal.

Protože se fyzicky i psychicky cítila 
dobře, docházela i nadále do zaměst-
nání – Martina je psychologem a práce 
v ambulanci ji nijak zvlášť nevysilovala. 
Ve 28. týdnu jí ale lékaři nařídili přísný 
klidový režim z důvodu zkráceného dě-
ložního čípku.

Lékaři pro jistotu aplikovali kortikoidy 
na dozrání plic miminek, kdyby náho-
dou se skutečně rozhodla přijít na svět. 
Právě tehdy prožila podle svých slov nej-
více stresující týdny celého těhotenství. 
„Při představě, že se narodí dříve a co vše 
nás čeká, na mě doléhala úzkost. Sbalila 
jsem si tašku do porodnice – co kdyby ná-
hodou –, poctivě jsem ležela, četla, modli-
la se a hlavně jsem si opakovaně říkala, že 
vše bude dobré.“

Výsledek další kontroly dopadl 
skvěle! Nález se zlepšil a lékař povolil 

normálnější režim se slovy: „Vše nad 
30. týden těhotenství s dvojčátky je už 
paráda.“ Tehdy z Martiny veškerý stres 
spadl.

Dvojčátka se nakonec narodila pláno-
vaným císařským řezem až ve 
37. týdnu těhotenství. Pohlaví 
bylo pro čerstvé rodiče pře-
kvapením. Narodily se jim dvě 
holčičky – Julinka a Amálie 
s porodními váhami 2 400 
a 2 700 gramů.

Prvorozený Timotej má na-
konec tři ségry! Je z něj velký 
brácha! Pyšná máma říká: „Ne-
můžu se zbavit vnitřního poci-
tu, že moje tělo může donosit 
děvčátko, ale chlapce ne… 
Ověřovat to dalším pokusem 
ale nebudu. Čtyři děti stačí,“ 
usmívá se Martina.

STATEČNÁ, 
ČTYŘNÁSOBNÁ MAMINKA 
MARTINA SHRNUJE SVOU 
CESTU KE KOMPLETNÍ 
RODINĚ:
„Všechny naše děti považuji za 
zázrak. Prvorozený Timi chodí 
dnes do první třídy a kromě 
toho, že je drobnější postavy, 
je zcela bez komplikací. Dru-

horozená dcera Alžbětka, u které každý 
očekával taky předčasný porod, to v bříš-
ku natáhla až do 41. týdne těhotenství 
a narodila se s váhou 4 100 g. A Julinka 
a Amálie, to je náš zázrak dvojitý. To, 
že vůbec v bříšku vznikly, že vydržely, že 
jsou zdravé a obě nyní plně kojené, to je 
pro mě neskutečné. I když jsem kolikrát 
ztrácela naději, vyplatilo se věřit, dou-
fat a vydržet všechnu tu úzkost, zkla-
mání, bolest, smutek… Protože po tom 
všem vyšlo krásné slunce.“

MARTININA CESTA K NEDOKLUBKU
Když Martina zjistila, že Nedoklubko hle-
dá koordinátorku pro nemocnici, kde se 
jí narodil Timotej, neváhala ani chvilku 
a do týmu Nedoklubka se přidala. „Tím, 
že jsme tým žen, které si samy prošly 
předčasným porodem, není pro nás těžké 
pochopit a představit si, co maminky, 
které právě předčasně porodily, prožívají 
a co potřebují.“ Martina je součástí Nedo-
klubka od ledna 2017 a je koordinátor-
kou pro novorozenecké oddělení Klaudi-
ánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.
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Bez odloučení:  
Aby rodič byl se svým děťátkem
Zero separation / Nulové odloučení – to 
je hlavní motto celosvětové kampaně, 
do které se Nedoklubko ve spolupráci 
s českými neonatology zapojilo v čer-
venci roku 2020. Jejím cílem je umožnit 
předčasně narozeným a nemocným 
novorozencům přítomnost jejich rodičů. 
Česká republika je součástí této iniciati-
vy díky členství Nedoklubka v evropské 
organizaci EFCNI, které spolupracuje 
s Českou neonatologickou společností.

Rok 2020 byl zasažen pandemií nemo-
ci covid-19, která zastihla celý svět nepři-
pravený. Nebyla na to připravená eko-
nomika, školství, sféra služeb a obchodu, 
ale ani zdravotnické systémy, které kvůli 
minimalizaci nebezpečí přijaly opatření 
snižující riziko přenosu nákazy. Právě 
opatření poukázala na novorozeneckých 
odděleních a v pericentrech na více 
skutečností, které je možné společnými 
silami změnit k lepšímu – pro lepší péči 
o dítě, pro přítomnost rodiče u dítěte ke 
vnímání jednoty dítě + rodič jako celku.

RODIČ NENÍ NÁVŠTĚVA
Kampaň Zero separation usiluje o vytvo-
ření povědomí o společných potřebách 
dětí a jejich rodičů, a to nejen v době 
pandemie. Informuje o možnostech, 
které mají zabezpečit hospitalizovaným 
dětem přítomnost jejich rodičů „bez 
odloučení“, samozřejmě při dodržení 
režimových opatření a hygienických 
norem. Kampaň realizovaly dvě hlavní 

organizace – GLANCE (Globální aliance 
pro péči o novorozence) a EFCNI (Evrop-
ská nadace pro péči o novorozence).

„Nedoklubko bylo u zrodu EFCNI v roce 
2008 a od té doby spolupracujeme na 
všech zásadních projektech nadace. Nulo-
vé odloučení je pro nás rodiče předčasně 
narozených dětí velmi důležité téma 
a máme radost, že se v Česku už dlouho-
době dbá na umožnění přítomnosti rodi-
čů na novorozeneckých odděleních,“ říká 
Lucie Žáčková, ředitelka Nedoklubka.

PODPORA ODBORNÍKŮ
Odloučení dítěte a rodiče, ke kterému 
ve větší či menší míře v době pandemie 
došlo, může vyústit do dlouhodobých 
problémů dětí a ovlivnit psychické 
zdraví rodičů. Kampaň byla přeložena 
do 28 světových jazyků a podporuje ji 
více než 140 pacientských, rodičovských 
a zdravotnických organizací. Tyto orga-
nizace zároveň poskytly vědecké údaje 
a vyjádření, které podtrhují pozitivní 
vliv „nulové separace“ dítěte a rodiče na 
novorozeneckých jednotkách intenzivní 
péče na dlouhodobé zdraví dětí.

Důležitost až nevyhnutelnost přítom-
nosti rodičů u předčasně narozeného 
nebo nemocného dítěte v průběhu 
hospitalizace si plně uvědomují i odbor-
níci: „V České republice na pracovištích 
perinatální péče vyvíjíme maximální sna-
hu o zajištění společného pobytu matky 
(rodičů) s jejich předčasně narozeným 

dítětem. K takovému pobytu je samozřej-
mě nutno mít vytvořeny podmínky pro-
storové, organizační, personální. Podmín-
ky jednotlivých pracovišť nejsou stejné, 
avšak neoddělování rodičů od jejich dětí 
chápeme všichni jako potřebný a nutný 
proces ve zkvalitňování péče o malinké 
děti ve snaze zlepšit jejich krátkodobou 
i dlouhodobou prognózu. Myslím, že na 
řadě míst se tuto činnost daří realizo-
vat. Profitují z toho předčasně narozené 
děti, ale i jejich rodiče,“ říká MUDr. Jozef 
Macko, primář novorozeneckého oddě-
lení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, 
jednoho z 12 perinatologických center 
intenzivní péče.

Kampaň byla vytvořena na základě 
doporučení a ve spolupráci s WHO (Svě-
tová zdravotnická organizace). Zaměřuje 
se na 6 hlavních témat, jako je kojení 
a mateřské mléko, plicní onemocnění 
např. vyvolané virem RSV, předčasně 
narozené děti, mentální/psychické 
zdraví, propuštění z nemocnice a úlo-
ha rodičů a rodinných příslušníků.

Nemocniční personál dělá maximum 
pro miminko i pro rodiče. Bezpečnost 
pacientů a personálu musí být ale vždy 
na prvním místě. Je potřeba si uvědomit, 
že odloučení od rodiče může mít ob-
rovský vliv na zdraví novorozence a jeho 
budoucnost, a proto chce kampaň pod-
pořit přístup, který umožní blízkost rodi-
če a dítěte kdykoli a kdekoli je to možné, 
dokonce i v době pandemie.

projekt
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„Neonatologičtí zdravotníci?  
Špičkoví odborníci, ale zároveň  
velmi něžní a empatičtí lidé,“
říká koordinátorka Nedoklubka Michaela Půlpánová

Michaela Půlpánová, maminka dvou 
školáků, je koordinátorkou Nedoklubka 
pro faktultní nemocnici v Hradci Králové 
a nově se bude starat také o nemocnici 
v Pardubicích. Je navíc také zdravotní 
sestrou. Již přes rok bojuje v první linii 
proti covid-19. Pracuje na ARO covidové 
jednotce. Povídaly jsme si o těžkém pří-
chodu na svět jejího syna, o práci pro Ne-
doklubko a samozřejmě i o jejím poslání 
při záchraně nemocných covid-19…

Míšo, ty nejsi maminka předčasně na-
rozených dětí. Přesto jsi si zažila noční 
můru, když tvůj syn po narození bojo-
val o život. Řekneš nám o tom něco?

Vítek přišel na svět sice až ve 38. týdnu 
těhotenství, ale jeho stav po narození byl 
velmi vážný. Přestala jsem cítit pohyby 

a bylo nutné provést akutní císařský řez. 
Když jsem šla na sál, uvědomovala jsem 
si, že půjde o život. O ten můj mi ale vů-
bec nešlo.

Přes snahu celého týmu byla u Vít-
ka nutná resuscitace. Dechové funkce 
i poté u syna selhávaly, a proto byl nutný 

transport na pracoviště vyššího typu ve 
Fakultní nemocnici Hradec Králové na 
oddělení JIRP. Já musela zůstat v Pardu-
bicích, protože převoz po operačním 
zákroku nebyl možný.

To mě mrzí, že jsi to měla tak složité. 
Je vidět, že strach o miminko nezaží-
vají výlučně maminky předčasňátek…

První dny jsem celé situaci nerozu-
měla, byla jsem ze všeho zmatená a ne-
šťastná. Přemýšlela jsem nad tím, jak to 
všechno nejen já, ale i celá moje rodina 
zvládneme. Po mém propuštění mířily 
moje kroky za synem. Zprávy v prvních 
dnech byly více než vážné… Každý den 
představoval intenzivní boj o život na-
šeho Vítka. Modlili jsme se ke dni, kdy 
nám lékaři řeknou, že se situace lepší. To 

nastalo asi za 14 dnů. Vítek dýchal sám 
bez podpory přístrojů, výsledky se začaly 
lepšit a já konečně mohla být s naším 
malým velkým bojovníkem hospitalizo-
vána. Po celou dobu pobytu syna na JIRP 
se nám dostávalo maximálně odborného 
i lidského přístupu.

Vítek byl tvůj druhorozený. Už jsi jed-
no dítko měla…

Ano. O to to bylo složitější. Bylo sice 
jasné, kde je moje místo, ale na druhou 
stranu jsem čelila i faktu, že doma na mě 
čekala 4letá dcera, která byla postavena 
do nelehké role. Nevěděla, co se děje, 
moji péči také potřebovala… Svého 
brášku viděla až měsíc po jeho narození. 
Byl zákaz návštěv kvůli chřipce, jedna 
z andělských sester ho ale na vlastní ri-
ziko porušila. Dovolila nám vzít Amálku 
na pokoj a ona si mohla brášku pocho-
vat a vykoupat. Byla to chvíle, na kterou 
se v životě nezapomíná. Poprvé po 
měsíci všichni čtyři spolu jako kompletní 
rodina. Dnes jsou Amálka s Vítkem ne-
rozlučná dvojka! :)

Dopadlo to nakonec dobře? :-)
Na konci dubna 2013, tři měsíce po 

narození Vítka, jsme si domů nesli dítko 
s velmi nejistou prognózou… V ten den 
začala intenzivní práce, kterou si nikdo 
z nás nedokázal představit. Šestkrát den-
ně jsme cvičili Vojtovu metodu, jezdili 
na všechna možná vyšetření, kontroly, 
oslovili jsme ranou péči, kterou všem 
lidem v podobné situaci doporučuji. 
Začali jsme jezdit do lázní. Dělali jsme 
vše proto, aby mohl Vítek žít stejný život 
jako jeho vrstevníci.

Jak se má Vítek dnes?
Je už školák. Chodí do první třídy běž-

né školy. Pravda je, že mu to nejde úplně 
lehce, každý jeho úspěch je námi rodiči, 
ale i jím samotným tvrdě vydřený… Je 
veselý, upovídaný, spokojený. A my jsme 
šťastní, že ho máme!

Pojďme k Nedoklubku. Jak se sta-
lo, že jsi se stala součástí týmu naší 
organizace?

Nedoklubko jsem začala po očku 
sledovat asi 2 roky po narození Vítka. 
Když jsme byli hospitalizovaní po jeho 

rozhovor
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narození, na informace jsem nikde 
nenarazila.

Pak se na začátku roku 2018 objevil na 
facebookových stránkách Nedoklubka 
příspěvek, že by bylo potřeba ve Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové pomoci. 
Tehdy jsem bez váhání napsala, že jestli 
mohu, moc ráda pomůžu. Druhý den 
jsem měla hodinový hovor, během kte-
rého jsem slzela, s nějakou velmi milou 
paní Lucií Žáčkovou. Tehdy jsem ani 
netušila, že mluvím přímo s ředitelkou 
Nedoklubka.

Hovor byl plný lásky, pochopení a chu-
ti pomáhat. Osobní setkání pak bylo 
ještě milejší a já se najednou ocitla v roli 
koordinátorky Nedoklubka pro Hradec 
Králové. Všem lidem na tamní dětské kli-
nice budu vděčná do konce svého života 
za záchranu našeho Vítka.

Těšila ses na práci pro Nedoklubko?
Přede mnou stála výzva, nadšení i oba-

vy, zda tak velký a hlavně zodpovědný 
úkol zvládnu. Neměla jsem představu 
o tom, co všechno tahle pozice bude 
obnášet.

Při mém prvním celorepublikovém 
setkání všech koordinátorek Nedoklub-
ka jsem pochopila, že to byla opravdu 
správná volba a že jsem neskutečně hrdá 
na to, že jsem součástí tak smysluplné 
organizace. Zde jsem pochopila, že kaž-
dá z nás je jedinečná bytost, každá má 
svůj životní příběh, bezmeznou chuť 
a odhodlání pomáhat v jakékoliv situaci.

Vítek se narodil v Pardubicích a ty se 
nově od jara 2021 staneš koordinátor-
kou i pro Pardubice, je to tak?

Vzhledem k tomu, že jsem z Pardubic 
a do narození syna jsem s nimi byla jak 
profesně, tak i osobně spjata, stanu se 
brzy koordinátorkou i pro Pardubice. 
Zde se Vítek narodil a zahájil svůj boj 
o přežití. I zde musím všem, kdo se o nás 
starali, vyjádřit velký dík. Být koordiná-
torkou pro další nemocnici je velkou 
výzvou, na kterou se moc těším.

Míšo, co je tvojí profesí?
Od roku 1998 pracuji jako všeobecná 

sestra na oddělení ARO Pardubické ne-
mocnice. Toto oddělení je mým druhým 
domovem. Dostudovala jsem speciali-
zační vzdělání pro ošetřovatelskou péči 
v anesteziologii a intenzivní péči a je ze 
mě sestra specialistka.

Vím, že tě tvoje práce 
velmi baví!

Je to pravda. Tato 
práce mě velmi naplňuje 
a určitě to byla kdysi 
správná volba. Ráda 
pečuji o své pacienty, 
stejně tak si užívám i ten 
pocit při resuscitaci, ten 
adrenalin. Práce na ARO 
je vysoce specializovaná 
péče, která se neustále 
vyvíjí, člověk při ní nikdy 
nezakrní a právem na 
sebe může být hrdý.

Ale sem tam si chodíš 
odpočinout, jak sama 
říkáš, k těm nejmenším 
pacientům, že ano?

Díky Nedoklubku má 
profesní dráha trochu 
odbočila do oboru 
pediatrie, konkrétně 
na Dětskou kliniku ve 
FNHK, kde pracuji jako 
všeobecná sestra na 
odd. kojenců a batolat. 
Od péče na ARO se 
práce zde značně odlišuje. Péče je hlavně 
něžná, což je dáno samozřejmě věkem 
našich pacientů. V podstatě jako něžnou 
bych charakterizovala i atmosféru na 
dětské klinice. Dnes obě práce střídám.

O rozhovor do tohoto čísla časopisu 
jsem tě požádala proto, že ty v součas-
nosti reprezentuješ tzv. „první linii“ 
v boji s covidem-19. Ve skupinové ne-
doklubkové konverzaci nám pravidel-
ně již rok píšeš o tom, co během svých 
těžkých služeb zažíváš. Někdy jsou to 
zprávy unavené, jindy trochu vystra-
šené, přijdou i smutné… My všechny 
z Nedoklubka tě obdivujeme a jsme na 
tebe náležitě hrdé!

Rok 2020 přinesl světovou pandemii 
covid-19 a já jsem se poprvé na ARO 
začala setkávat s covid pozitivními paci-
enty. Proto jsem se už na jaře v roce 2020 
přihlásila na dětskou covid jednotku, 
která byla ale časem zrušena.

Epidemiologická situace se vyvíjela 
špatně a z oddělení ARO se proto stala 
v říjnu 2020 kompletní covid jednotka 
a na dětském oddělení Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové se omezila 
i péče na odd. kojenců. Já stála před další 

výzvou ve svém životě a dobrovolně 
jsem se přihlásila na další covid jednotku, 
tentokrát na chirurgii JIP. Takže v součas-
né době přejíždím mezi dvěma nemoc-
nicemi, dvěma covidovými jednotkami, 
mezi dvěma intenzivními pracovišti.

Jsi skvělá, že to zvládáš! Můžeš nějak 
shrnout, jak svou práci v této složité 
době vnímáš?

Má práce mě naplňuje všemi pocity, 
které je snad možné v životě zažít – lás-
kou, chutí pečovat, adrenalinem, ale i lí-
tostí, bezmocí, vyčerpaností a vztekem. 
Důležité je také, aby všichni fungovali 
jako jeden tým, ve kterém má každý své 
místo při společném cíli – zachránit lid-
ský život.

Musí být neuvěřitelně náročné 
vše zvládnout… Práci, rodinu, 
Nedoklubko…

Moje nejdůležitější a nekrásnější místo 
v životě je stále moje rodina. Role mámy 
zůstane vždy na prvním místě. Musím 
říci, že po roce práce na covidových 
jednotkách mě síly a energie opouští. Za 
celý ten rok se u mě vystřídaly všechny 
pocity, myšlenky a stavy, které může 
zdravotní sestra během své kariéry zažít. 
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Pandemie na mě měla takový vliv, že já 
i celá moje rodina možná až úzkostlivě 
dbáme na hygienu rukou a dodržujeme 
všechna bariérová opatření. Výrazně 

jsme omezili i sociální kontakty a v pod-
statě dost striktně dodržujeme všechna 
vládní opatření. Jsem šťastná, že infekci 
covid-19 jsem neměla ani já, ani moje 
rodina. Jsem přesvědčená o tom, že se dá 
i v této době hezky žít a přitom se cho-
vat rozumně a zbytečně neriskovat.

Ty máš děti ve škole, tedy na distanční 
výuce. Jak je to v kombinaci s tvým na-
sazením v práci zvládnutelné?

Zvládnout on-line výuku u dvou dětí, 
z nichž jedno je v první třídě a má spe-
ciální výukový plán, je opravdu velmi 
těžké. Je to jiné než být s dětmi plný čas 
doma. Když jsem v práci, nemám čas 
přemýšlet nad tím, co se děje doma. 
Dcera byla ve svých 11 letech postavena 
do role skoro dospělé, která musí zvlád-
nout spoustu věcí, o kterých do té doby 
možná ani nevěděla, že existují. Většinu 
času, kdy jsem na denní službě, je doma 
sama a stará se o bráchu… OČR jsem si 
po celou dobu nevzala a zvládla všechny 
služby, které mi byly přiděleny. Také pro-
to se snažím dětem volný čas udělat co 
nejkrásnější. Když to je jen trochu mož-
né, vyjíždíme do přírody, do hor, prostě 
ven za čerstvým vzduchem a pohybem.

Co psychická stránka práce na covido-
vém oddělení? Doléhá to na tebe?

Práce na covidové jednotce je výzvou, 
ale je to zároveň dřina. A bohužel je 

spojená se spoustou smutku. Myslím 
si, že každá z nás, zdravotních sestřiček, 
buď už má, nebo mít bude na srdci urči-
tý šrám…

Co je tvojí srdcovkou na naší 
organizaci?

Sounáležitost, která nás všechny 
koordinátorky spojuje. Nedoklubko je 
neskutečný tým mladých žen, které drží 
při sobě jako mušketýři. To vzhledem 
k mé celoživotní zkušenosti v ženském 
kolektivu není tak obvyklé a moc si toho 
vážím.

Velikou srdcovkou jsou chvilky, když 
předávám povzbuzující balíčky, většinou 
se svými dětmi. Hořím v tu chvíli štěstím 
a touhou pomoci alespoň jedné mamin-
ce. Navíc je to vždy moc hezky strávená 
chvíle s mými dětmi. Těší mě i to, že 
mým dětem to otevírá obzory a vidí, 
jak někomu nezištně pomoci. Vedu je 
k tomu, že je normální vynaložit své úsilí 
a někoho podpořit a udělat mu radost 
jen tak, čistě od srdce. Učí se pomoci 
těm, kteří to potřebují.

Je pravda, že naše děti – děti týmu 
Nedoklubka – se znají, setkávají se na 

akcích. Je to taková naše „dorůstající 
generace“…

Jsme prostě názorově propojené, 
my, nedoklubkové kolegyně. Ta krásná 
atmosféra se přenáší i na naše děti a je 
hezky vidět, jak při nedoklubkových 
akcích i naše děti, které se nevídají každý 
den, mají stejné myšlení, životní filozofii, 
jsou nabité stejnou energií. Prostě chtějí 
předávat lásku, dobro a naději. Ta sou-
držnost je krásná, pozitivní energie.

Míšo, vzkážeš něco rodičům, kteří jsou 
zrovna po předčasném porodu a bojí 
se, co bude?

Věřte, že ten šok, kdy člověk neví, 
jestli jeho dítě přežije noc, jsem zažila. 
Ale i tak, když na to vzpomínám, stojí 
za to si něco pozitivního na té těžké 
chvíli najít. Například to, že v tu chvíli 
máte velmi silné pouto se svým man-
želem a navzájem se držíte. Radujte 
se ze sebemenších pozitivních zpráv. 
Berte to jako část svého života, životní 
zkoušku, díky které se stanete jednou 
velmi silným rodičem, který už pak vy-
drží vše. Navíc bublina na neonatologii 
je jiná než okolní svět, je tam opravdu 
něžnost!

Sama jsi zdravotník. Vzkážeš něco 
také právě z pozice zdravotní 
sestřičky?

Česká neonatologie je na špičkové 
úrovni! Proto věřte, že vaše miminko je 
v těch nejlepších rukách. Neonatologové 
jsou prostě extra zvláštní druh lékařů 
a sestřiček. Jsou to špičkoví odborníci, 
ale zároveň velmi něžní a empatičtí lidé. 
Pečují o miminka s veškerým nasazením 
a udělají maximum.

Celý život se pohybuji v prostředí in-
tenzivní péče. Zažila jsem mnoho situací, 
zázraků i bolestných chvil, ale celý zbytek 
svého života budu tvrdit, že neonatologii 
se nic nevyrovná. Je to velmi specifická 
část zdravotního systému. Proto věřte 
andělům v bílém!

Vzkazy maminek maminkám
Markéta Kubínová (Matěj, * 2019, 35 + 2 t. t., 2 850 gramů): Těhotenství jsem 
měla v podstatě bez problémů. O to větší byl pro mě šok, když mi začala odtékat 
plodová voda… Strašně jsem se o něj bála, modlila jsem se, aby byl v pořádku… Vše 
zvládnul a každý den nám ukazuje, jaký je to velký, silný a statečný chlapák. Neboj-
te,  i vaše miminko to zvládne. Jsou silnější, než my si myslíme. Hodně štěstí!   



Milí rodiče, 
narození dítěte je vždy velkou událostí, zrodí se nový život. Někdy se miminko narodí o hodně 
dříve, než byste si přáli. Procházíte různě náročnou životní zkouškou a zvládnout tuto situaci 
není vůbec jednoduché. Počáteční obavy a strach postupně nahrazují radosti z dílčích úspě-
chů, až se dostaví ta největší radost, a to odchod domů. S přesunem do domácího prostředí 
se mohou objevit obavy, jak to sami doma zvládnete, když doposud jste měli za sebou tým 
lékařů i sestřiček. 

Tak jako u rodičů dětí porozených v termínu, tak i u vás může začít přicházet spousta otázek 
a nejistot, které jsou někdy dány nervozitou, strachem o miminko, někdy jen nenaplněným 
očekáváním, protože ne vždy vše funguje, jak 
jste si představovali. 

Věřím, že v  naší nové knize 
„Co nás čeká v porodnici 
a co doma?“ najdete vět-
šinu odpovědí, které vám 
pomohou co nejlépe zvlád-
nout nejen první dny doma, 
ale celý první rok vašeho dítěte. 

Přeji vám, ať je vrásek z nejis-
tot či strachu co nejméně, ať je co 
nejvíce dnů jen slunečných.   
            MUDr. Milena Dokoupilová

Představujeme knižní novinku

Knihu si můžete zakoupit:
• v obchůdku Nedoklubka www.nedoklubko.cz/obchudek
• u vydavatele na e-mailu: knihy@eezy.cz 
• v knihkupecké síti

Doporučená cena 299 Kč   

CO NÁS ČEKÁ V PORODNICI 
A CO DOMA?
MUDr. Milena Dokoupilová, MUDr. Martin Gregora

a nejistot, které jsou někdy dány nervozitou, strachem o miminko, někdy jen nenaplněným 
očekáváním, protože ne vždy vše funguje, jak 
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nout nejen první dny doma, 
ale celý první rok vašeho dítěte. 

Přeji vám, ať je vrásek z nejis-
tot či strachu co nejméně, ať je co 
nejvíce dnů jen slunečných.   
            MUDr. Milena Dokoupilová
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tot či strachu co nejméně, ať je co 

            MUDr. Milena Dokoupilová Doporučená cena 299 Kč   
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Jaro 2020: Šité roušky  
a nanofiltry pro neonatologie
Koronavirus zpočátku roku 2020 zpoma-
lil naše kroky, naše myšlenky, i naše plány 
na celý rok. Přípravy akcí zcela zastavil. 
Plánované Odpolední setkání rodin 
v Českých Budějovicích, Polanský běh 
pro Ostravu ani květnový 
Běh pro miminka do dlaně 
hl. m. Prahy na jaře nepro-
běhly. Ale víte, jak to v Ne-
doklubku máme… Naše děti 
nás naučily se nevzdávat.

ZA ZDMI NEMOCNIC SE 
ŽIVOT NEZASTAVIL
Všechno běží stále ve 
stejném tempu dál. Na 
neonatologiích bojují ta 
nejmenší miminka za po-
moci zdravotníků o život 
každý den. Situace, kdy svět 
postihla pandemie nemoci 
covid-19, tento boj velmi 
ztížila a přinesla nemalá 
rizika. Ochranné prostředky 
pro zdravotníky postupně 
zajistil stát. Pro rodiče před-
časně narozených dětí však 
zpočátku určeny nebyly. 
Rodiče, kteří se často ocitli na neona-
tologii náhle, byli v situaci, kdy navíc 
museli řešit překážky spojené s opatře-
ními kvůli možné nákaze. Aby miminka 
do dlaně svůj nelehký start do života 
zvládla, potřebují péči MAMINEK. Ty 
si však zpočátku musely ochranné pro-
středky zajišťovat vlastní cestou, aby 
mohly za svými dětmi.

DĚKUJEME TVOŘILKÁM 
I PARTNERŮM: BEZ NICH BY TO 
NEŠLO!
Poprosily jsme skupinu našich pod-
porovatelek, které pro nás tvoří. Ty 
odložily na chvilku háčky, vytáhly šicí 
stroje a obětavě a nezištně šily roušky na 
pomoc těm, kteří je potřebovali. Díky 
našim koordinátorkám, dlouhodobému 
partnerství se společností Zásilkovna, 
České poště, která v té době umožňovala 
po určitou dobu zasílat roušky zdarma, 
a gratis službě PPL se balíčky rychle do-
staly k rodičům do nemocnic.

RODIČ JE POTENCIÁLNÍM RIZIKEM 
PRO CELÉ ODDĚLENÍ
Některá oddělení z důvodu zamezení 
šíření nákazy dočasně zakázala návštěvy 
nehospitalizovaných maminek. Bylo 

to velmi stresující a těžké období pro 
všechny strany. Na začátku pandemie, na 
jaře 2020, bylo očkování hudbou daleké 
budoucnosti. Naší snahou bylo proto 
zajistit maximální možnou ochranu 
maminek, jejich předčasně narozených 
dětí a tím i personálu neonatologických 
oddělení před nákazou covid-19. Ještě 
vyšší ochranu zajistil filtr z nanotextilie 
vložený do roušky s kapsou.

OBROVSKÝ DÍK PATŘÍ TAKÉ 
DÁRCŮM!
V dubnu 2020 jsme spustili na portálu 
Darujme.cz dočasnou výzvu pro zajiště-
ní dostatečného množství ochranného 
materiálu pro všechna perinatologic-
ká centra v České republice. Podařilo 
se získat 26 750 korun. Díky dobrým 
lidem, kteří pro nás tvoří, jsme zajistili 
oddělením šité textilní roušky s kapsou 
na opakované použití. Za získané finance 
jsme zajistili pro maminky také nanotex-
til (s ochranou FFP2 až na 8 hodin) do 

textilních roušek, který pokud je použit 
v textilní roušce s kapsou, poskytuje za 
dodržení hygienických podmínek ochra-
nu srovnatelnou s úrovní FFP3 (dle plat-
né certifikace). Jeden jednorázový filtr 

vystačil pro jednu maminku 
na jeden den. Od Rodin-
ného centra Spojené světy 
jsme dále dostali darem dvě 
velké role tohoto materiálu.

Na nákup ochranných 
prostředků jsme se sou-
hlasem dárců využili také 
finanční prostředky získané 
z registračních poplatků 
z plánovaného Běhu pro 
miminka do dlaně hl. m. 
Prahy 2020. Mezi pražské 
neonatologie jsme rozdělili 
nanoroušky pro personál 
v celkové hodnotě 26 900 
korun. Těsně před prvním 
vyhlášením nouzového sta-
vu ještě proběhl benefiční 
koncertní křest alba Radka 
Baboráka a jeho Orquestri-
ny pro Nedoklubko v La 
Fabrika. Z této akce se po-

dařilo získat 18 900 korun, za které jsme 
také nakoupili nanomateriál pro neo-
natologie. Děkujeme za to také Vojtovi 
Nýdlovi a jeho rodině. Velkou podporu 
jsme měli v našich dlouholetých partne-
rech, společnostech Devětsil a AbbVie. 
Za darované peníze jsme nakoupili další 
speciální nanoroušky a další nanofiltry. 
Další podporu jsme získali od našeho 
parntera Alpine Pro, který nám daroval 
4000 jednorázových roušek pro rodiče.

NEJSME V TOM SAMI, MÁME VÁS!
V průběhu března až května roku 2020 
jsme mohli předat na oddělení po celé 
republice celkem ručně šitých 6 212 
roušek. Velmi si vážíme všech, kteří nás 
podpořili ve snaze zajistit rychlou a do-
statečnou ochranu rodičů, předčasně 
narozených dětí a také zdravotníků. Bez 
štědrých, ochotných a šikovných lidí 
bychom v tom byli sami. Všem, kteří 
nám pomáhají pomáhat i v této nelehké 
době, děkujeme!

pomáháme
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Nedoklubko oslavilo  
osmnácté narozeniny!
Červen je měsícem narozenin Nedoklub-
ka. Již 18 let je tady pro všechny blízké 
předčasně narozených dětí. 365 dní 
v roce. Každý den. V „covidovém roce“ 
2020 oslavilo plnoletost! Oslavy byly do-
jemné a gratulantů byla celá řada…

Nedoklubko vyrostlo a za dobu své 
existence už toho mnoho zvládlo. Z ma-
ličkého klubu působícího při jednom 
neonatologickém centru se rozrostlo 
do organizace, která podporuje rodiče 
předčasně narozených dětí v celé repub-
lice, a na svém rozvoji neustále pracuje.

DĚKUJEME DÁRCŮM,  
ŽE POMÁHAJÍ S NÁMI!
Přesný den vzniku organizace je 27. červ-
na 2002. K 18. narozeninám jsme si přály 
jediné – dál plnit naše poslání, tedy 
podporovat rodiče po předčasném po-
rodu. Nedoklubku jsme proto k výročí 

nadělili narozeninovou výzvu na plat-
formě darujme.cz. Výzva byla aktivní 
po celý měsíc červen. Přáli jsme si získat 

dostatek finanč-
ních prostředků 
na to, abychom 
mohli po násle-
dující rok každé 
mamince po 
předčasném 
porodu poskyt-
nout náš Léčivý 
balíček a Čepičku 
na doma. Cílo-
vou částku se 
podařilo téměř 
vybrat, naše na-
rozeninové přání 
se tak splnilo! 
Nyní máme díky 
gratulantům 
v podobě dárců 
dostatek nejen 
Léčivých balíčků, 
ale i dalších dár-
ků pro maminky, 
které pravidel-
ně předáváme 
v průběhu celého 
roku ve všech 
centrech v České 
republice. Jsme 
velmi vděční za 
to, že se nám 

naše poslání daří plnit, také právě díky 
štědrým dárcům!

SLAVILO SE PO CELÉ REPUBLICE
Během června naše koordinátorky 
navštívily za dodržení aktuálních epide-
miologických opatření všechna zapojená 
centra. Nadělovaly tentokrát nejen dárky 
pro rodiče a oddělení. Oslavy jsme pojaly 
tak, jak se na osmnáctiny patří! Koor-
dinátorky přinesly zdravotníkům dorty 
a jiné sladké dobroty, a pokud to bylo 
možné, strávily s nimi příjemné chvíle 
malou oslavou.

LETOS NENÍ VÝROČÍ TAK 
VÝZNAMNÉ, I TAK JEJ ALE 
OSLAVÍME!
Jak můžete oslavit letošní narozeniny 
spolu s námi? Můžete na nás mys-
let, poslat peníze, šít, háčkovat, psát 
příběhy, sdílet naše příspěvky, běhat, 
chodit na procházky, připít si na zdraví. 
Vaše i naše! A poslat v myšlenkách sílu 
všem předčasně narozeným bojov-
níkům. Více na www.nedoklubko.cz/
pomahejtesnami

Díky všem, kteří nás podporují, mů-
žeme pomáhat a podporovat neo-
natologická oddělení. Je to pro nás 
velký závazek a také motor, který žene 
naši práci dopředu. Děkujeme, že jste 
s námi!

výročí
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Fialová je purpurová
aneb Sloupek koordinátorky Nedoklubka Katky Fialové
Kateřina Fialová je naší koordinátorkou 
pro FN Brno od roku 2020. Jaká byla její 
cesta k Nedoklubku? „O Nedoklubku 
jsem se dozvěděla, když jsem šla poprvé 
na JIRP klokánkovat. Bylo to druhý den 
po porodu mojí dcery Emmy, která se 
narodila ve 30. týdnu těhotenství pro 
preeklampsii. Mnoho věcí mi z těch dní 
zůstalo v oparu, ale na první klokánko-
vání se nezapomíná. Na JIRP tehdy byla 
taková zvláštní, vzrušující atmosféra 
a šeptem se neslo, že přijela ředitelka 
Nedoklubka a budou se natáčet záběry 
z klokánkování. Lucka tehdy stála s kame-
ramanem naproti nám, a když mi polo-
žila sestřička Emmičku na hrudník, řekla 
jen tiše: ‚To je tak hezký…‘ A zasklily se jí 
oči… Věděla, co prožívám.“

Katka je vzděláním lékařka, nyní si 
užívá rodičovské dovolené. Než se stala 
mámou na plný úvazek, věnovala se 
přes 10 let vědě a výzkumu a výuce na 
Lékařské fakultě v Brně. „Mojí vášní je 
tzv. lifestylová medicína, věřím v sílu pre-
vence a životního stylu – stravy, pohybu, 
nastavení mysli, duševní hygieny… A to 
se jako takovou ‚bokovku‘ při rodičovské 
snažím předávat a ukazovat dál.“ Katka 
také ráda píše, na našem webu si můžete 
přečíst její Seriál pro malé bojovníčky. 
Navštivte stránku www.nedoklubko.cz/
aktualne/serialnedoklubka/. Právě se 
svou vášní pro psaní přichází nyní i za 
čtenáři našeho časopisu. Od tohoto čísla 
se na našich stránkách budete setkávat 
s jejím sloupkem.

MÉ POZNATKY POSLEDNÍHO ROKU
Život je taková zvláštní disciplína. Když 
jde všechno až příliš hladce, máme sklon 
žít tak nějak povrchně. A když se naopak 
věci zkomplikují a procházíme krizí, zou-
fale toužíme mít zpátky to, co nám kdysi 
přišlo tak samozřejmé. Dostane se nám 
tím ale i jakási možnost vnitřní reflexe 
a introspekce. A klíčová otázka zní: jsme 
schopni tu možnost vidět?

Většinou ty nejkrásnější věci totiž stojí 
mimo naši komfortní zónu… Ale není 
to právě tam, v naší komfortní zóně, kde 
zažijeme v životě to nejlepší.

A tam někde, možná až za hranicí sta-
vu zvaného zoufalství, se začneme učit. 

Učit milovat bez podmínek. Sebe, své 
bližní, svůj život takový, jaký je… Bez ilu-
zí a motýlků. Světlo s temnotou. Bez oče-
kávání, že život bude 
dokonalý, uhlazený 
a bezchybný. Učíme se 
milovat každý den, kte-
rý jsme zvládli i s bolestí 
v srdci. A učíme se být 
hrdí, že jsme to všechno 
těžké přežili.

Po propuštění 
z porodnice přišel na 
nějakou krátkou chvíli 
takový lehce falešný 
pocit, že to nejhorší je 
za námi. Život šel zase na čas hladce.  
Následná vyšetření a srovnávání s tabul-
kami tomu daly ovšem velmi obratně 
košem. Do tabulek, matematických prů-
měrů a laboratorních referenčních mezí 
se prostě v několika případech nešlo 
vejít ani zleva, ani zprava…

Někdy jsem měla pocit, jako by v ná-
sledné péči nic jiné neexistovalo než 
srovnávání s tabulkou, přiřadit nálepku 
a vyslovit nahlas a pěkně zřetelně možná 
podezření. Pro jistotu. Co kdyby… Ale 
co kdyby ne? Co když už jsou možná 
některé karty rozdané a těžko to změnit, 
ale co když jsou tu i karty, kterými lze 
změnit konec hry…?

A tak tu byly zase znova a možná ještě 
větší – strach a nejistota.

Asi nikdy mě jako první nenapadne 
to prostě vzdát. Jako první mě většinou 
napadne, jak to udělat jinak… A když se 
nad tím zamyslím, většinou pak zjistím, 
že v podstatě o nic nejde. A najednou to 
pak jde. 

Ale strach mě za poslední rok ochro-
mil několikrát natolik, že mi nějakou 
dobu trvalo, než jsem se dostala do fáze, 
kdy jsem se začala sama sebe ptát… Se 
strachem totiž můžete udělat spoustu 
věcí, ale bojovat s ním rozhodně není 
to nejlepší. To už víme. Ten boj nejde 
vyhrát. Tlak totiž vytvoří vždy jen další 
protitlak. A navíc je strach evolučně 
podmíněný, máme ho, abychom vůbec 
přežili. Strach nás chrání. Nejde se ho 
zbavit. A je v jistém ohledu darem. Nebo 
snad dárečkem?

Ale co s takovým dárečkem? Mně 
vždycky nakonec, po rozdýchání té první 
zmrazující fáze, pomohlo s ním hodit 

řeč. Naslouchat mu, 
co mi říká. Naslouchat 
mu, co říká vlastně 
o mně, o tom, co bych 
si přála a co ne. O tom, 
čemu věřím a jak moc 
tomu vlastně věřím!

Ptala jsem se ho: „Jsi 
tady, abys mě chránil? 
A před čím mě chráníš? 
A nemáš zbytečně vel-
kou starost?“

A taky jsem jako 
správná ženská zkoušela vyjednávat. 
V klidu jsem se s ním snažila probrat 
možnosti, co budu dělat, když se stane 
to úplně nejvíc nejhorší. A vždycky, 
vždycky, vždycky jsem pak nakonec 
došla k tomu, že i kdyby se to nejhorší 
vážně stalo, vždycky budu svoji holčičku 
milovat. A budu vděčná, že si vybrala za 
mámu a svého průvodce na cestu, ať už 
bude jakákoliv, zrovna mě… Ve chvíli, 
kdy jsem tu lásku procítila, přišla úleva… 
Protože tam, kde je láska, není strach.

Mít strach je dobré. Má to svůj smysl. 
Strach si zaslouží respekt a taky svůj 
prostor.

Někde jsem četla, že životy máme ve 
skutečnosti dva. Ten druhý začíná ve 
chvíli, kdy si uvědomíme, že máme jen 
jeden a ani vteřinu z něj nevrátíme zpět. 
Tak dobrý den, druhý živote, já už jsem 
tady…

Je to dojemné a krásné. A jak říkal můj 
učitel dějepisu, přišli jsme se sem něco 
naučit, ne jen chytat motýly…

A na závěr ještě jedna myšlenka, to 
musí být – zkuste vnímat hodnotu 
a smysl i tam, kde to může být prožitko-
vě fakt náročné… Myslím, že je to jeden 
z nejdůležitějších receptů na život, pro-
tože příslib života bez bolesti a překážek 
nemá nikdo z nás… A každý den udělej-
te jednu věc, která vás děsí.  Třeba se 
podívejte svému strachu do očí a pro-
mluvte si s ním. Cokoliv na světě je totiž 
snazší než se dotknout vlastní temnoty, 
ale jde to… Ne sice úplně jako po másle, 
ale PROČ BY PROBOHA MĚLO?

zkušenosti

Katka s Emmičkou
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Poděkování
Rádi bychom na tomto místě poděkovali odborníkům, kteří přispěli odbornými články, rodičům, kteří s námi sdílejí své příběhy 
a posílají vzkazy novým rodičům, firemním partnerům, kteří nám pomáhají finančně nebo materiálně. Díky všem regionálním 
koordinátorkám, dobrovolnicím a všem našim spřízněným duším!

Podpořte nás a pomáhejte s námi
nedoklubko.cz/pomahejtesnami

Každý den se v České republice narodí přibližně 23 dětí 
předčasně. V různých nemocnicích, za různých okolností, 

z různých důvodů. Ale jedno mají všechna miminka 
společné. Právě se začíná psát jejich nedoklubí příběh…

Obchůdek jsme vytvořili s cílem dokázat samostatně 
financovat naše nejdůležitější projekty. Každý prodaný 
produkt z našeho Obchůdku udělá radost hned třikrát. 
Nám, vám, ale i novým rodičům, ke kterým se důležité 

informace dostanou včas.

www.nedoklubko.cz/obchudek

Nedoklubko tvoří lidé. Rodiny a zdravotníci. Spojují nás 
podobné příběhy, osudy, stejné nemocniční chodby.

A naším společným cílem je ulehčit cestu těm, kteří jsou 
teprve na začátku. Naším členem se může stát kdokoliv. 

Přidáte se k nám?

Členský příspěvek činí 500 nebo 2400 Kč ročně a je 
použit na provozní náklady Nedoklubka. Jinými slovy, 

díky našim členům můžeme vykonávat naši práci.

Naší celoroční kampaní s názvem Dvanáct sil 
podporujeme neonatologická oddělení v celé České 

republice vybavením jako jsou například pelíšky, 
polohovací pomůcky a dečky do inkubátorů a postýlek, 

monitory hluku, přehozy přes inkubátor, odsávačky nebo 
ohřívačky mléka, kojenecké váhy a podobně.

Miminka do dlaně potřebují sílu, aby svou cestu 
neonatologií zvládla. Společně můžeme pomoci tomu, 
aby miminka a rodiče strávili toto období příjemněji…

láska  odhodlání  bojovnost  víra  důvěra  porozumění
pokora  vděčnost  laskavost  naděje  radost  podivuhodná síla

DVANÁCT SIL KTERÉ CELÝ ROK PROVÁZÍ
MIMINKA DO DLANĚ

www.nedoklubko.cz/dvanactsil

www.nedoklubko.cz/clenstvi

CHCETE NÁM POMÁHAT DLOUHODOBĚ?
Staňte se členy Nedoklubka!

POŠLETE DÁRCOVSKOU SMS  
30, 60 NEBO 90 KČ

ve tvaru
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera30
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera60
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera90

na číslo 87 777

Prosíme, podpořte s námi výzkum a prevenci 
předčasného porodu. Každý den navíc se počítá…

Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na darcovskasms.cz
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.



Pošlete Nedoklubku sílu

Chci poslat Nedoklubku  
sílu přes darujme.cz

I díky Vašemu příspěvku můžeme plnit naše poslání 
a podporovat rodiny předčasně narozených dětí

Jednorázově

Měsíčně

100 Kč 300 Kč

500 Kč ??? Kč

Posílám Nedoklubku sílu 1url.cz/@posilamsilu


